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1 Son haber ·er / 
1 2. ci sayıf ada 1 

Her yerde 5 kuruş 

• 

88.7 
' 

1927 den beri 2,540,497 arttık Başbakanımız 
t\.rtış nisbetimiz her sene hinde 23 ~ür. Bütün dünyada 

Rusyadan sonra ikinci geliyoruz. 

Dün akşam gazetemize sayını soııucları 
hal{l\:ındal{i. düşüncelerini söylemiştir. 

Dün İstatistik Direktörü Celal. muavini Selim Aykut ve İsviçreli 
uzman M. Bruschweiler öğleden sonra Başbakanlığa gelerek, sayını 
sonuçlarını İsmet İnönü'ne arzetnı işlerdir. Sayımın düzenle yapıl· 
masmdan ve ahnan nisbetlerden memnun kalan Başbakanımız, ka
bul etµıiş oldukları başyazarımıza şunları söylemişlerdir: 

20 ilkteşrin günü Türkiye'nin 
her tarafında büyük bir intizam 
içinde yapılan nüfus sayımımn ah
nan ilk lokal sonuçlarım dün ve 
öteygün yazmıştık. Bugün de sa-

Gündelik 

NÜFUS l ·i\tUZ 

F. R. ATAY 
İstatistik idaresi dün sayım 

sonuçlarını bildirmiştir: Türkiye 
nüfusu 16,188,767 ye çıktı. 927 
denberi 2,540,497 kişi arttık, bu 
iıisbet binde 23 dür. Sovyet Rus
ya' dan sonra dünya rekorunu tu -
tuyoruz. 

Biz 927 sayımının da pek dik
katli yapılmış olduğunu biliyor -
duk. Mühim olan, ogün 13.648.270, 
bugün 16.188.767 oluşumuzdan 
fazla, artış nisbetinin binde 20 
rı .. n fazla olmasıdır. (l) 

Bunun manası büyüktür: Bir 
~emlekette nüfus artmak demek, 
bütün si.y ve genlik faaliyetlerine 
imkan veren, halka güven ve sü • 
kun veren bir idarenin varlığı de
mektir. Kalabalık Türkiye, baym
dır Türkiye gibi cumuriyetin ese · 
ri ve şerefi ~ · r. 

Trakya v .! Anadolu 911 den 
921 e kadar, tam on yıl, büyük 
küçük tam vaktinde devlete karşı, 
üç kıta üstünde, dört harb için bü
tün gençliklerini kurban vermiş -
tir. İsyanları bu hesaba katmıyo -
ruz. Yıllarca tarlalar bos kalmış -
tır; ocaklar tütmemiştir; cumuri -
yet kuruluncaya kadar, Anadolu -
da sıtmaya ve hiç bir salgına kar
şı savaşta bulunulmamııtır . 

Sultan Hamid devrinde hemen 
hiç ardı arası kesilmiyen çöl is -
yanlarına, ve 1908 den sonra Ar
navudluk ve Arab isyanlarrna 
genç erkeklerini yollayan gene bu 
Anadolu idi. Gene bu Anadolu -
nun dağları ve ovaları asırlardan 
heri sükUn ve güven yüzü görme -
miştir. 

Anadolunun tenhalığı bu hal
kın canlılık noksanından değildi: 
Doğanların büyümesine, büyümüş 
olanların yaşamasına imkan veren 
şartlar ancak cumuriyet idare -
si ile Yarl~qbiJmiştir. 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

( 1) Binde 20 den fatla arhş nisbe -
tinin değeri ne olduğunu görmek için 
diğer memleketler rakamlarına bakınız : 

Romanya 13,3 
Bulgaristan 13,6 
Yunaniatan · ı 1,3 
Yugosılavya 14,4 

Mısu

R usya 
İta lya 
Belçika 
İsvi~re 

İngi'lt&c 

Almanya 
Leh is ta• 
Fransa 
Japonya 
Kostari1uı 

Filisti1t 

16,3 
23,5 (921-935 vasatisi) 

10,1 
3 ,4 

_4,9 
3,3 
7,1 

12,1 

ı.o 

13,7 
24,5 
20,2 (Fakat bu rakam 

nüfus artış ı değ il , 

hicret rakamıdrr) 

yımın genel ve bütün sonucunu 
okurlarımıza müjdelemekle övü -
nüyoruz. 

Resmiğ bildiriğ 
istatistik Genel Direktörlüğün

den: 
20 ilkteşrin 1935 tarihinde ya

pılan genel nüfus sayımımn, telya
zılarıyla alınan muvakkat netice -
lerine göre Türkiye nüfusunun: 

Erkek 7.974.925 
Kadm 8.213.842 

Yekun 16.188.767 
olduğu anlaşılmıştır. 1927 nüfus 
sayımında: 

13.648.270 nüfus tesbit edildi
ğine göre, Türkiye nüfusu sekiz 
sene zarfında 2.540.497 kişi olmak 
üzere binde 186 nisbetinde art -
mıştır. Bu artış vasati olarak sene~ 
de binde 23 nisbetine tekabül 
eder. 

Başbakanlık istatistik Genel 
Direktör vekili arsıulusal istatis -
tik enstitüsü üyesi C. Aybar, lıviç
re federal istatistik bürosu direk
törü, arsıulusal istatistik enstitü
sü üyesi Dr.C. Bruschweiler, BQ§ba~ 
kanlık istatistik genel direktörlük 
muavini Sabit Aykut. 

Nüfusumuzun ne suretle ve ne
relerde ne nisbette arttığına dair 
istatistik genel direktörlüğünden 

(Sonu 4. üncü sayfada ) 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

il inci Anket 

1 - Işık 
2 - P<ırlak 
3-Sıcak 
4 -Ateş 
.> - Gök 
6-Sıı 
7- } 'er 

8 - Topmh· - ıorpaı; 
9 - Yıldız 

10 - Yıl 

1) Yukardaki kelimelerin ili< 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl tesekkül 
etmişlerdir? ~ 

il 1) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek. 
ler nelerdir ve eklerin h, . 
birinin mana ve farklara 
.bakımından rolleri ne ol -
muştur? 

iV) Bu arattırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, v~, 
B • Türk dili ekleri ve ' , 
C - Türk sözlerinin teşek 

külü hakkında bir ka 
ide çıkarmak mümk~ 
müdür? 

Yukardaki ikinci d il anketimi
ze okurlarımızın oereckleri cevab· 
ları, gazetemiz yazı işleri direktör· 
lüğüne göndermelerini rica ed .... riz. 
Şimdiye kadar aldığımız cevab 
farı sırasiyle koyduğumuz gi: · 
bundan böyle de koyacağız. 

I
s IBusa le§ekkür 

Başbakanlık istatistik Ge -
nel direktörlüğü yurdun bü -
yük dav ası nüfus sayımına eş-
siz bir ilgi ve içtemlik göste -
ren türk ulusuna minnet ve ~2-
şekkürlerini bildirir. 

Sayım ümidin çok üstünde 
bir düzen içinde geçmiş ve 
ulus devlete karşı olan bu öde
vini tam bir duyganlık içinde 
yerine getirmiştir. Büyük so -
nuç, ilbay, ilçebay, kamunbay, 
ve bütün devlet işyarlariyle 
memleketin aydın çocuklarının 
gönülden gelen ilgisiyle alına
bilmiştir. 

''- işin en ehemmiyetli tarafı, ıayımın doğru olarak yapılması 
idi. Buna çok emek verilmiştir. Sayanların ve sayılanların bu nok
tada göstredikleri dikkat ve özen bizi müsterih edecek kuvvettedir. 

Sayım işinde çalışan yabancı mütehassıs da beni bilhassa ge-

d
ne ~bu nok!a üs

1
tünde tatmin etti. Türkiye, nüfus sayımlarında, en 

ogrıı netıce a ınan ye,./erden biri olmu§tur. 
Sa~ım malumatı üzerine memleket derdlerini görüp anlamak 

v_e ~edbırler almak yolundayız. Bu da şüpheıiz, ancak doğru iıta· 
tıstıklerle mümkün olabilir. 

16,188,767 rakamı büyük ve kuvvetli neticedir. 927 ıayımına 
göre artma payı, istikbali geniş ve lerah görmek için bize hak 
kazandırıyor. Güzel ülkemizi bayındıracak ve müdafaa edecek 
olan bu sayıda ve bu artışta bir millet, insanlığın istinad edeceği 
başlıca temellerden biri ola!..:lir. » 

l" alktan linet ve hiddet yağıyor! 
Bug~ı lcomplo haberinin memlel{ette uyandırmış olduğu nef. 

retı aıılatan sayısız telgraflardan sayıfalarımıza sığa:15ı. 

diği kadarını koyuyoruz 
Adanadn.: 

Adana, 23 (A.A.) - Türk ulu
sunu ve türk yurdunu kurtaran siz 
ünlü ve ulu tiirk atasının, ulusumu
zun en kutsal tanıdığı ve taptığı 

yüce varlığınıza alçaklığın en tik
sindirici bir düşüncesiyle uzatmak 
istiyen bir komplonun ortaya çıka
rıldığını gazetelerde okuyup öğre
nen biz adanalılar, bugün Atatür· 

Uraylar Kurultayı 
Dün İç Bal{anımn hir söylevile açıldı. 

l(omisyonlar çalışmaya ha§ladı 
Birinci Uraylar kurultayı dün 

saat 10,30 da Halkevinde, 117 de· 
legenin iştirakiyle, açıldı. Toplan
tıda Kamutay başkam B. Abdül ~ 
halik Renda, Başbakan ismet lnö
nü, Tüze Bakam B. Şükrü Saraç -
oğlu, Sağlık ve Sosyal yardım Ba
~ ... 111 B. Refik Saydam, Gümrük 

ve Tekitler Bakanı B. Ali Rana 
Tarhan, birçok saylavlar, iç Ba -
kanlığı yönetgeri ve büyük işyar
ları bulundular. İç Bakanımız B. 
Şükrü Kaya kurultayın toplanma -
sından maksadı izah eden şu söy
levi verdi: 

(Sonu J. cü sayrfada) 

kümüzün heykeli önünde toplana
rak bu çok melun düşünüş ve dav
ranışı silinmez, unutulmaz derin 
bir kin ve nefretle, lanetle anıp 
karşıladık. Bütün Atatürk çocuk~ 
ları gibi adanalı yurddaş ve ço -
cuklarmız kutsal varlığınıza karşı 
beslenen böyle çok alçakça duy
g~ları t":şıyan kafaları kırmağa, 
yureklera ezmeğe her gün, her da
kika andlıdırlar. Bu andımızı ye
rine getirmek için kendi hayatla
rımızı hiçe ve yoka sayarız. Biz 
a.~analı A~atürk çocukları büyük 
turk varlıgmın ta kendisi olan u
lu atamızın çevresinde sarsılnu 
y~n, yı~ılmıyan, aşmdınlaınıyacak 
bır. çehk parçası gibi duruyoruz. 
Hamler ve yeryüzünde yaşıyan 
herkes iyi bilsin ki senin tek bir 
kılma dahi kimse dokunamıya 
caktır. Çünkü sen çelikten dahıı 

(Sonu 5. ci sayı/ada) 

Dün açıian birinci uraylar kuultayrmn görü nüş ll 
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Önenıli bir diyevi HABERLER 
Belgrad, 24 (A.A.) - Cenev

reden Ankaraya dönmekte olan 
Türkiye dış bakam B. Tevfik 
Rüştü Aras bu sabah saat 7.30 ela 
Belgraddan geçmiştir. İstasyon
da başbakan ve dış bakam B. Sto
yadinoviç ile dış bakan muavini, 
protokol ~efi ve bakanın özel ka
lem direktörü, Türkiye orta elcisi 
ve elçilik ileri gelenleri ve gazete
ciler tarafından selamlanmıştır. 

sıkı elbirliği ile Britanyh impara
torluğunun herhangi bir anlaş
mazbk karşısında Cenevre kuru
muna karşı sıkı bir teahhüde gir
m~ş ?1duğunu önemle kaydeyJe
mıstır. 

~B. ·Tevfik Rüştü Aras Fransa
nın sürekli uzlaştırma eserinin de 
çok _takdire değer olduğunu ilave 
etmıştir. 

İTALYA-HABEŞİSTA:J HARBi 

Kıızay ve güney cephelerindel{i durum 

B. Stoyadinoviç ile B. Tevfik 
Rüştü Aras ve Türkiyenin Bel
grad orta elçisi garın salonuna gi
derek on beş dakika görüşmüşler
dir. Bu konuşmadan sonra B. Tev
fik Rüştü Aras gazetecileri kabul 
ederek beyanatta bulunmuştur: 

Son Cenevre hadiseleri hak
kında sorulan suale verdiği cevap
ta B. Tevfik Rüştü Aras, dost ve 
müttefik memlekette bulunmak
tan ve yugoslav başbakanı ile gö
rüşmüş olmaktan doğan sevincini 
kaydettikten sonra, hususile, ge
tirdiği haberlerin iyi olduğunu, 
çünkü Balkan antantının bir defa 
daha kendi önemini ve A vrupada 
bir nizam ve itidal elemanı oldu
ğunu isbat etmiş bulwıduğunu söy
lemiştir. 

Zecri tedbirler meselesi hak
kınd~ süel tedbirlerin mev~uba
his olmadığını söylemiş ve ekono
mik tedbirlere dair de demiştir kü 

Ekonomik .zecri tedbirleri bili
yorsunuz. Bunların tatbik ve ne
ticeleri hakkında şunu önemle 
kaydetmek isterim ki, samimi di
leğim iki taraf arasında en kısa 
bir zamanda doğrudan doğruya 
bir uyuşma elde edilmesidir. Ce
nevrede bütün kararlaştırılmış o
lanlar hepimizin uluslar sosyetesi
ne karşı giriştiğimiz teahhütler
den ibarettir ve şwıu da ilave et
meliyim ki kendisile iyi geçinmek 
ve anlaşmak istediğimiz komşu 
bir memlekete kar§I zecri tedbirler 
tatbiki bize oldukça ağır gelmiştir. 
Bununla beraber zecri tedbirler 
hiç bir suretle İtalyaya karşı has
mane bir hareket telakki edilme
melidir. 

Cenevre konuşmalarına İngil· 
terenin gösterdiği ilgi hakkında 
sorulan soruya cevab olarak B. 
Tevfik Rüştü Aras, uluslar sosye
tesi kararlarının değeri ihmal edi
lerniyeceğini söylemiş, hususile u
luslar sosyetesi ile yapmış olduğu 

Gündel.ik 

NtJFUSUMUZ 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

Bugün bu topraklann bütün 
yüzölçesine göre l>ulduğumuz ki
lometre batına yüzde 21,02 niı~ 
ti, eğer en iyi bizim tanıdığımız ve 
bildiğimiz bu Anadolunun tarım 
verimine ııöre, düıünülecek olur
sa, memleketimizi daha şimdi -
den kalabalık ülkeler arasında sa
yabiliriz: Anadolu ancak içinde 
yaşayan halkın İflemesine, g.eçin
mesine ve tabii artışına yeter olan 
bir yurttur. 

On yılda hiç şüphesiz 20 mil
yonu geçeceğiz. Buna dışardan 

gelecek göçmenleri katmıyoruz. 
Her gün daha artacak olan her · ·· r
lü ekonomi faaliyetlerinin bu 
milletin canlılığına ilave edeceği 
hızı da heaablamıyoruz. 

Yeni asır tekniği ile cihazlan
mış olan Anadolu'da, 16 küıur 
milyonluk kuvvetli ve cesur bir 
halkın döğüttürebilecefi ordular, 
dıtardan gelecek her türlü lehli -
keyi bir tarafa atmıt demektir. 
lki tartla. Hiç durmadan ilerle -
mek bir, bize bu mutlu günleri 
gösteren sükün ve güven rejimi • 
ni sdu tutmak iki! 

B. Tevfik Rüstü Aras ekono
mi!i tavizler meselesi hakkındaki 
soruya da şu cevabı vermiştir: 

"- Bu meselede Yugoslavya 
ile Türkiyenin çalısmasr faal ve 
çok önemli olmuştur. Bu yolda 
imkanlar düşünülmektedir. Fakat 
öyle sanıyorum ki bize yapılabile
cek tavizler bu arsıulusal elbidiği 
ve dayamşma eserinde ut'.Trayaca-
- b 
gnnı.z ~ararları asla karşılayamı-
yacaktır. 

Finansal yardıma gelince, şunu 
teslim etmeliyim ki. bu mesele 
ruznameye girdi. müza,.kere olun
du ve komitelerin verdikleri rapor
lara geçirildiyse bu, yugosTav baş
bakanı ve dış bakam B. Stoyadi
noviçin Cenevredeki yugoslav he
yeti delegasyonuna gönderdiği 
çok enerjik talimat sayesinde ol
muştur. Bu t?1 :-t<ıtm muhteviya
tından esasen · 1 vakıt ve zama
nı ile haberdar e<lilmiş bulunuyor
dum. V' bu hususta tamamile mu
tabık idim, o suretle ki çok nazik 
olan bu meselede iki memleketi
miz Cenevrede aynı görüşe sahip 
bulunuyordu. Cenevrede diğer 
Balkan müttefik1erimiz de bizim
le beraber srJa elbirliğinde bulun
muşlardır. 

Saat sekize doğru B. Tevfik 
Rüştü Aras Belgraddan ayrılmış 
çe Mladenovatza kadar başbakan 
ile özel kalem direktörü kendisi
ne refakat etmişlerdir. 

R.T.R. Artı~ Sofyadtın geçti 

Sofya. 24 (A.A.) - Türkiye 
dış bakanı B. Tevfik Rüştü Aras 
bugün saat 16.30 da Sofyadan geç
miş ve istasyonda dış bakanı B. 
Köseivanof ile dış bakanlık genel 
sekreteri B. Mikalaef, Türkiye or
ta elçisi B. Şevki Berker, elçilik 
işyarlan ve diğer şahsiyetler ta
rafından selamlanmıştır. Tiren is
tasyonda kaldığı müddetle iki ba
kan 15 dakika kadar görüşmüşler
dir. 

Atatiirkle Af ganis
tan ve Romanya 
kıraJlan arasında 

Afganistan kıralının doğumu
nun yıldönümü dolayısiyle Cumur 
başkam Kama) Atatürk ile Af ga
nistan kırah Sa Majeste Mehmed 
Zahir ban arasında şu telgraflar 
teati edilmiştir: 

Majestelerinin doğumlannı.n 
yıldönümü münasebetiyle en de
rin tebriklerimi sunar ve §ahsl sa
adetleriyle kardeş afgan ulusunun 
re/ahı hakkrndaki temennilerimi 
arzederim. 

Kamili Atatürk 
Doğumumun yıldönümü müna

sebetiyle Ekselansları taraf mdan 
yapılan dostane tebriklere teşek
kür eder ve sıhhatiniz ve saadeti
niz ve aynı zamanda kardeş türk 
milletinin refahı hakkındaki te
mennilerimi arzederim. 

*:,. * 
Romanya kırahnın doğwnu 

nun yıldönümü dolayısiyle Cumur 
başkam Kamal Atatürk ile Ro
manya kıralı Sa Majeste Karola
rasında aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

Doğumlarının yıldönümü mü
nasebetiyle Zatı Haşmetaneleri
ne en hararetli tebriklerimi ve 
şahsi saadetleriyle ve dost ve müt
tefik Romanyamn re/ahı hakkın
daki temennilerimi arzederim. 

Kama.1 Atatürk. 

Portsaid, 24 (A.A.) - Kuzay cep
hesinde: 

İ talyanlarm yenı taarruzu, faşistle
nn Roma üzerine yürüyüsünün yrldö
nümü otan 28 - 10 tarililiıde yapacak -
lan bildirilmektedir. 

Güneyde: 
Adisababa'ya gelen ve fakat henüz 

teeyyüd etmiyen bit habere göre, ora_ 
ziani ordusunun makineli kuvvetleri 
uçaklarla birlikte Ualual'dan batı l · 

zayı istikametinde Sasabenek'e doğru 
ilerlemektedir. Sasabenek; Harar'a ili 
yüz kilometrede Fafan nehri üzerinde 
önemli bir merkezdir. İtalyanların iJe.. 
ri hareketi için Ogaden'in en kurak 
kısmını seçtikleri anlaş.ılm.aktadır. He
defleri, ba~ş kuvvetlerini çevirmek ·ıe
habeş garnizonlarını tecrid etmektir. 
Bunların en önemlisi. birçok kervan 
}'>Olarının birleşme noktası olan Gera -
hai ganizonudur. Ualual'dan Sasabe -
nek'e olan uzaklık ~ağı yukarı 250 • ' 
lometredir. İtalyanların bu mesafenin 
önemli bir kısmını geçmeden ciddi bir 
mukavemet karşısında kalacakları sa -
nrlrylor .Habeşler. Ado ile Mersi'yi 

\ ve İtalyanlar tarafından Gerlogubi'nin 
işgali üzenne tutı:ınmak imkanı kalmı
yan Ualuatın kuzaymdaki başka bazı 
mevzil~ri bir müddet önce boşaltmışlar. 
drr. 

Teyid cdihniyen bir _,ayia. italyan
ların gaz kuUandıklarmı ve bunun üze
rine güneydeki habeş knvvetferi baş _ 
kumandanı Nasibu'nun kuyuları zehir 
lemelr için emir ttrc-;;ejin;i telcrar bil • 
dirmektedir. 

Sübakanı Mulugeta'nın kumandasın
da bulunan ve ~ssie'~ doğTu dört 
gün önce Adisababa'dan hareket etmiş 
olan 70.000 kişilik ordu şimdiye ka~·u 
130 kilometre yol almı~trr. Yol üzerin· 
deki köylerden binlerce asker orduy; 
katılm.aktadrr. Ordu. bulduğu yiyecek
Jeri ba•an parasını vererek hazan da pa 
rasız el koymaktadır. Mulugeta, mobiL 
ye yüklü birçok katır ve yüzlerce hiz· 
metçi ve birçok kadınla birliKte yo1cu
luk yapma'lttadır. Asker geceyi açıkt<' 
bakan ile oymak başkanları da çadır _ 
larda ge~iriyoTlar. 

MakalJe'nin italyanlar tarafından 

3abtedildiği Ad>sabaha'da ~m>en ya • 
Jantanmaktadır. 

Bir imlyun kıtLısı geri çekilmiş 
Adisababa, 24 (A.A.) - Haber ve_ 

rildiğine göre, toprakların arızalı du
rumundan ötürü, deve ve katı1' üzerin. 
de ilerJiyen italyan kuvvetleri, habeş 

kuvvetleri ile karşılapıuşlar ve vuku 
bulan çaruışma sonucunda geri çekil. 
mek zorunda bırakılmışlardır. 

ltalyrrn A-ıtnllln in{(iliz StJmali.~ine 
girmi~ 

Adisaba:ba, ?4 (A.A.) - Henüz doğ. 
ruJanmamrş yayıntılara göre. bazı itaL 
yan kıtaları, yanhşhkla ingiliz somali
sine girmişlerdir. 

Ko11ı J'inci lullii gidemedi 
Adisababa. 24 (A A.) - Yolculuğ. 

sırasında ha talanan Maka1le İtalyan 

konsolosunun henüz ~disababaya va
ramadığr haber verilmektedir. Bu iti
barla italyan elçisi kont Vinci, hare. 
lc:etini sonraya bırakmak zorunda kai
m ştu. 

Adisababayı miida/aa edecek 
ku.,vetler arnnlıtor 

Adisababa, 24 (A.A.) - Burada aöy. 
lendiğine göre, ba~ehir garnizonuna, 
yakında lS.000 kişilik yeni bir kuvvet 
iJive edilecektir. Bu kuvvet. şehrin 

güvenliğini sağladıktan baJka. demir -
yoltannı ft tahkimatı da koruyacaktrr 

Biz yurdu her türlü tehlikeden 
birliğimiz ve Atatürk devrimini 
benimseyip ıuurlaştırmakla kur . 
tardık: Her türlü tehlike, ancak, 
birliiHmizin ve devrim hızının za-
ıflamasından doğabilir. 

F. R. ATAY 

Ekselans Reisicumur. benim ve 
memleketim hakkrndaki temen
nilerinizden dolayı samim1 suret
te teşekkür edeTİm. Karol 

Negüs cepheye gidecek mi? 
Adtsababa, 24 (A.A.) - İmparator. 

luk sarayı çevenleri, Negüsün cepheye 
gitmesi meselesi bakkmda ikiye ayrıl· 
mıştu. Saray ileri gelenlerinden bir 
kısmı imparatorun, anane gereğince 
kuvvetlerinin başına geç.erek harb et
mesi gerektiğini. öteki kısmı da Ne. 
giisiin Adisababada kalması lüzumun•ı 
ileri siinncktedir. 

Harar bölgesinde 
Adisababa, 24 (A.A.) - Harar böl

ge!'inin muntazam kuTvetleri, Uebi -
Şibeliyi koruyanı Ras Desta 'nın sol 
yanını kuvvetlcndirmelr üzere bugiin 
Ciciga'ya doğru hareket edeceklerdir. 

Doğrulanmıyan haberlere göre, 
Ras Desta'nın kuvvetleri, italyanlarh 
temasa giriş~lerdir. 

Harar ilbayı ve Ogaden cephesi 
baş komutam R~s Naciboy Ciciga'dan 
Harrar'a gelmiştir. Nasibu, Diredu'a
ya gidecektir. 

Gazeteciler HClrııra gittiler 

Adisababa, 24 (A.A.) - Harb hak

kındaki haberlerin gü;liik1ealmmasın
dan ötürü birçok gazetecileı:, Adisalı:ı. 
dan Harrar'a gitmişlerdir. Gazeteci.. 
ler, bu şehirde daha kolaylıkla haber 
alabilecekterini ummalctadı:rlal'. 

Habe~ oymakları anı.tında çar
pışmalar mı oluyor? 

Asmara, 24 (A.A.) - Stefani ajan. 
sı Adisababadan bildiriyor: 

Kuzay cephesinden gelen haberle
re göre. askerlerin cepheye hareketin
den sonra tür1ü ha.beş oymakları ara· 
smda küçük çarpışmalar otmuştur. 

Si1ti oymağından olan çentırçiler 

Marakos ÇaJll!tna taarru• ederelı yağ
ma etmişlerdir. Köy halkı muka~le et. 
miş.. Ye çarpı~ sonucunda iki kişi 
ölmliftür. Bazı bölgelerde oymaklar 
arasmda başka çarpışmalar olduğu ha
ber verilmektedir. 

lıalyan m:akları na~ıl çalışıyorlar 
Adua, 24 (A.A.) - Bir gazete ay

tan ile görüşen kont Çiano, italyan 

uçaklannın, köyleri hiç bir .zaman 

'bombardıman etmediğini ve gaz kul

lanmadığını söylemiş ve demiştir ki: 

"Köylerin dı§ında kamp kuran sü

el kuvvetleri görmek, uçaklar için ço!I 
kolaydır. İtalyan uçakları, şarapnel gi-

bi patlayan beş kiloluk üçer yüz bom
ba taşımaktadır. Bu bombaların patla-

masile dü~ kaçmakta ve mevlıile. 

rini belli ettirmektedir.,, 

DACINIK HAllEKLER: 

lrıgiltere ltalya ile son pazarlığını 
se(imden sonra yapacak 

Londra, 24 (A.A.) - Londrada bir 
toplantı esnasında Sir Statford Cripps 
demiştir ki: 

"- Bay Musolini ile son pazarlığı. 
mız, seçimdtn sonra oı&caktır. Seçimin 
bu kadar erken yapılması ondandır. Hü· 
kümet, o zaman yeniden silahlanmak i. 
çin yetke dileyecektir. İşsizlerin bunu 
csirgemiyeceklerini umarım.,, 

Trablustaki italvan lmvvetlerinin 
bir kısmı geri çekiltli 

Roma, 24 ( A.A.) - Tr<tlılustaki bir 
kısım italyan kuvvetlerinin geri ~ekti
rilmesi, İngiliz görti~ü hakkında Sır E. 
rih Drumcınd'un verdiği izahat üzerine 
İtalya hükumetinin beslemekte oldugu 
uzla~ma duygusunun bir delili olarak 
telakki edilmektedir. 

Haber verildiğine göre, İtalyan kuv· 
vetlerinin çekilmesi üzerine, Akdeniz. 
deki İngiliz gemilerinin bazdan da çe· 
kileceklerdir. 

8. La.,al f'ransonın arsıulusal ıe

ahlıiillere sadık kalacağını 

aöyledi 

Paris, 24 (A.A.) - Dış i§leri ko
misyonu tarafından. neşredilen bir bil. 
diriğde B. Lavalin &on aylarda diplo
masi durwnundan vuku bulan gelişim 
hakkında izahlar vermiş olduğunu be

yan eylemektedir. Bay Lavalin uluslar 
sosyetesi paktından doğan bütün teah. 
hütlerin yerine getirmek azminde ol
duğunu beyan ve Fr;nsanın barışı sağ
hyacak bir uzla~ imkanını bulmak 
için _çah§masına devam eyliyeceğini i. 
lave etmiş olduğunu kaydeylemekteair. 

B. Eden İngilterenin 
sıyasa:;mı izah etti 

Londra, 24 (A.A.) - B. Eden, avam 
kamarasında muhalifler tarafından so
rulan birçok suallere cevab vererek de. 
miştir ki: 

"- Bay Atlee, İngiltere hükümeti 
13. cü I:.ahey mukavelenamesinin tatLik 
edilecegini bildirmekle bir nevi taraf
sızlık i13nmda bulunmuştur, diyor. Bu
nda bir anlaşmazlık mev.zuufuahstir. E. 
ğeı İngiltere hükümeti böyle bir teşeb
büste bulnnrnq olsaydı., tarafsızlığına 
aid ir bildiriğ neşretmesi gerektir. 
ffa}buki böyle bir teşebbüs yapılmamış
tu. Zira böyle bir teşebbüs, uluslar sos. 
yetesi mukavelenamesinin 16. er mad
desinin yükl«mekte olduğu teahhüdle
re uygun düşmezdi.,, 

Ekonomik zecri tedirlerin bir an ön. 
ce tatbiki lazım olduğunu söyliyen mü· 
nek.!ddlerin her şeyden önce uluslar sos 
yete.sinin statükosunu olmmaluı gerek.· 
tir. Bu zecri tedbirler, ancak bir Ulus 'ta

rafın<lan muhasamaya girişildiği zaman 
tatll:ik oluriabilir. Bu işin bir an önce 
Wualar soayetesine sevkedilmesi gere
keceğini söylemek de doğru olmaz. Çün.. 
kü bu iş, oldukça UZ?m müddet bu sos
yetede kalmıştır. 

Şimdiki iş için japon anlaşmazlığı 

ile kıyaslamak da doğru değildir, he· 
le bulruki sebeblerden dolayr Japonya 
il.it bir zaman aaldu1,an olarak il.in c. 
dilmemiştir. Ve anlaşmazl.rğm hiç bira
nında iki taraf barba guipıiıf değildir. 
Bundan ~ zecri tedbirlere· ameli se

beblerden dolayı müracaat edilmemi§-. 
tir. Zira Büyük okyanusta sınırdaş olan 
iki devletin uluslar sosyetesi üyesin
den olmadığı görülmüştür. 

İtalyaya verilmiş olan tek &aranti 
şudur: 

Büyük Britanya, yalnız olarak ha
reket etmiye«ıkti.r. Büyük Britanyanın 
hareket tarzında biç bir tereddüt gö. 
rülemiştir. Eğer uluslar sosyetesi §im
diki zorlukları kotarmak kabiliyetinde 

olduğunu ispat edecek olursa bütün 
dünya ona karşı daha çok inan edecek. 
ve güven gösterecektir. Dünyanın tari
hinde ilk defa olarak şiddet esasına de. 
ğiI, hukuk müsavatı esasına dayanan 
arsıulusal bir sistemin tatbi.ki te~ebbü
süne kalkışıhmştır. Bu teşebbüste her· 
kes kendi rolünü oynamakla öğünebi. 
lir ... 

Bay Eedenin nutku alkış tufanlariy
le karşılanmıştır. 

lnKili• gemilerim. A.kdenizden 
~kilıne.& ıaaeleai 

Londra, 24 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, ingilu kabinesi dünkü toplant1. 
sında, A~denlıdeki bazı harb gemileri
nin geri çektirilmesi hakkında biç bir 
karar •ermemiştir. 

Diplomatik çevenleT, Roma hükümc
tinin Traıblustan bir fırka asker çekmek 
hususunda verdiği kararı hoşnudlukla 
karşılamışlardır. 

·Lorıdra, 24 (A.A.) - Trablus'dan 
bir fırka asker çekmek hu!usundaki 
İtalyan kararı, bir uzlaşmanın sonucu
dur. 

İngilizler, "Hood,, ve ''Renown., 
zırhlılarına karşılık bir kuvvet addet.. 
tikleri bu iki italyan fırkasının geri 
çekilmesini istemi~Jerdi. 

İtalya, hu iki harb gemisinin. yük
sek tonajda olduklarından stratejili 
bir kıymet taşnnadıklarııu ve Akde. 
niz<leki ingiliz deniz kuvvetlerinin 
birçok yardımcı gemiye malik olduğu· 
nu sövJemişti. 

I ngiltere nasıl hareket edecekl 
Londra, 24 (A.A.) - Sıyasal çeveıı

ler Akdenizdeki ingiliz harb gemileri· 
nin geri çekilmesi hususunda çok bil. 
yük bir gizlilik muhafaza etmektedir
ler. Bununla beraber, İngilterenn .'Hud., 
ve "Renovn,, harb kruvazörlerini geri 
çekmek vadinde bulunduğu hatulatıl. 
maktadır. . 

İngiltere, şu noktaları göz önünde 
tutarak şimdilik bir karar vermemiştir: 

1. - Seçimlerin arifesinde, ayrış par
tilerine İngiliz hükümetini ftalyaya kar. 
şı zayıf bir durum almakla itlı<>rn etmek 
fırsatını vermemek, 

. 2. - İlk barış,.ıl hare''eti v~ ""ıık 
faziletini B Mu.-ol"ııh·e b·r ' ~ · 
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Yarı - sıyasal 

Urayişleri 
Dün Ankarada, en önemli memleket 

i~lerinden birinin ilk kongresi toplan. 
dı. Kongreyi, edebiyata pek az yer bı· 
rakan ve buna karşılrk, davayı en önce 
tarih1 seyri içinde gösterdikten sonra 
onu rakamlar ve karşılaştırmalarla orta
ya koyan bir söylevle lç bakanrmız 

Şükrü Kaya açtı. 
Anladık ki, bizde, belediyeciliğin 

ilk modern denemeleri tanzima.t ile be. 
raber başlamış fakat ruhsuz ve memle
kete biç de uygun düşmeyen tanzimllt 
kanunları, yurdun bütününü talan<ltm 
ve sömürülmekten kurtaramadıkları gi
bi türk şehirlerinin bakım ve bayındır. 
lığım da temin edememişlerdir. 

lstanbulda Beyoğlu, lzmirde Kor· 
donboyu, Selanik ve Berut gibi şehir· 
lede gene böyle ancak bir iki !renk 
mahaIJesinde belediyeciliğin en iptidai 
esaslcın tatbik edilebilmiş, geriye kalan 
türk şehirleri, çürüyüp gitmekte ve 
"şehircilik, belediyecilik,, mefhumların· 
dan bir parçacık olsun payını almamak
ta devam eylemişlerdir. 

Me~rutiyet, daha bu işlere el uzata· 
madan "hiyanet, ateş ve savaş,, havası 
içinde imparatorlukla beraber batmış

tır. Ôyle ki birçok memleket işler gibi, 
tehircilik ve lbelediyecilik de, kamalist 
rejimin enerjisi ile memlekete girecek· 
tir. Ve bunun için de 1931 ydındanberi 
birçok esaslı adımlar atılmıştır: yol ka
nunu, istimlak kaauau, belediyeler ban· 
Icası kanunu v.s. gibi. Keza, 1931 yılın
danberi, belediyelerimiz, yaptık/arı be
ıer yıllık programlarını bugüae kadar 
tatbik ede gelmişler ve birçok elektrik 
istasyonlar, mezbahalar, biııalar, mek.. 
tep/er ve köprüler meydana getirmiş· 

/erdir. 
Şu var ki, ve bunu d.a lç bakanının ver. 

diği karşılaştırma rakamlarından anlı· 
Toruz, bütün Türkiye belediyeleri geli
rinden Almanyada orta büyüklükte bir 
fehir olan Dresden'in büdcesi daha zen
gindir. Türkiyede S20 kadar belediye 
Almanyada bir tek Dresden kadar para 
ne toplryor ne de sarfediyor. 

iç bakanımız bütün bunları anlattık· 
tan sonra, bu fena şartlara rağmen be. 
Jediyelerimizin büyük işler gördükleri· 
ni ve eğer biz bu işleri az görüyorsak 
maddeten buna daba fazla imkan oldu
ğundan değil, genel olarak ber işte im. 
kAn çevresini zorlayarak onun dışında 
başarılarda bulunmak arzusundan dola· 
yı böyle hareket ettiğimizi ileri sürdü. 

*~* 
Birçok A vrapa memleketlerinde, be-

lediyecilik, iki kaynaktan geçinmiştir: 
1. Orta çağ'ın devrettiği şehir ida. 

resini, modern devir, derhal "serbest 
yurddtif., rn "şehirli hakları etrafında 
organize olması,. şekline koymuş ve bu 
mretle kanundan kanuna, adetten ade
te ve terbiyeden terbiyeye geçiş kesin
tiye ve takıntıya uğramamıştır. Lonca. 
dan serbest endüstri haya.tına geçiş; 
"ayak bastı,, parasından belediye vergi· 
leri sistemine geçiş ve derebeyliğin 
merkezi şehirden memleketin içinde 
kaynayıp kendine yeni bir varlık 
l'e şahsiyet yapan şehre geçiş, Avrupa
mn her tarafında, şehircilik ve beledi. 
yeciliğin aksamadan ve organik bir in· 
kişaf yolu üzerinde yürümesini güven 

altına almıştır. 

z. Avrup:ıda her şehir, o memleketin 
ekonomik inkişafından faydalanmıştır. 
Hemşeriler birliğini ve terbiyesini kuv
vetlendiren ve şehirleri zengin ve ba. 
şarıcı kılan faktör, yutddaşlar birlik 
ve terbiyesinin aynı zamanda sağlam ve 
yurdun durmaksızın ve hakim ekono
misi sayesinde müstemlike ve yarı müs
tem/İkelerden servet çekmesidir. Şehir. 
deki ve evdeki konforu, yurdun zengin 

olması yaratmıştır. 

· B.izde ise şehrin orta çağdan modern 
devre doğru organik istiha/esinde de
rin bir kopup ayrılma olduğu gibi şe
hirlerin tarlası demek olan ve onlarr 
alttan besleyen memleket de, ma]{Jm ve 
artık çok tekrarlanmış sebebler ve .şart
ı.ar · içinde sömürülüp durll'1lJştur. 

Tanzimat bize şehircilik ve beledi. 
elliği getirememiştir çünkii memleke· 
tin kendisini sömürgelikten kurtara-

mamıştır. 

Burada bir de terbiye bakımından 
ilave edilecek bir nokta vardır ki o da, 
Avrupada sokak evin bir devamı oldu. 
ğ11. halde bizde ev ile sokağın başka baş. 
b şeyler olmasıdır. Fakat bu aynca Ü· 

zcri.ade dJı.rulaıası l§zım bir bahistir. 

ULUS 

iÇ HAB L 
tsr AN BUL TELEFONLARI : 

B. R. Peker 
İstanbul, 24 - B. Receb Peker 

hususi işlerini görmek için İstan
bula geldi. Cumuriyet bayramın
da Ankarada bulunacaktır. 

Merinos uzmanı 
İstanbul, 24 - Merinos koyun

ları için çağmlan uzman geldi ve 
Karacabeye gitti. 

Buğday rekoltesi 
İstanbul, 24 - İstanbulda buğ

day rekoltesinin az olduğu hak
kındaki şayialar üzerine diyevde 
bulunan Tarım bankası İstanbul 
şube direktörü rekoltenin ihtiya
ca yeter olduğunu ve gerekirse 
bankanın suni fiat hareketlerine 
karşı işe karışacağını söyledi. 

Tütün piyasası 
İstanbul, 24 - İnhisarlar ge

nel direktörlüğü Ege bölgesi da. 
hil, tütün piyasasmm açıldığını il
gililere bildirdi. 

Cirit oyuncuları 
İstanbul, 24 - İstanbula Bay

burddan cirid oynamak için 12 ki
şilik bir grup geldi. 

Lağnn suyu kullanan 
bostanlar 

İstanbul, 24 - İstanbul sıhhat 
direktörü bazı bostanların hala !a
ğam sularım kullandıklarına ura
ym dikkatini çekmiş ve acele ted· 
birler alınmasını istemiştir. 

:ı:. İstanbul, 24 - Yeni kültür di
rektörü işe başladı. 

Kütahya ilbayı 
şehrimizde 

Kütahya ilbayı B. Hazım ui
regün dün şehrimize gelmiştir. 
Ankarada bir hafta kadar kalarak 
ile aid işlerle meşgul olduktan 
sonra Kütahvava dönecektir. 

Yalnız şunu işaret edelim ki, evle soka. 
ğın biribirile kaynaşmascna ve biribiri· 
ni tamamlamasına islami görüş engel 
olm~tur. 

*** 

C.H.P. Genyönk.urul 
toplanbsı 

C.H.P. genyökurulu 24.10.935 
perşembe günü haftalık toplant1-
sını yaptı. Edirne ilyönkurul :.i
yeliğine getirilen Ah"Tied F<!zılın 
üyelik ödevi onaylandı ve Parti· 
nin iç işleri görüşüldü. 

Halk kiirsüleri 
Cumuriyet Halk Partisi İlyönkurul 

Başkanlığından: 

Devrime baş ve gönül bağlamıs olan 
türk çocuklannın devrim, i$tiklal 'ile 
cumuriyeti tanıyıp sevdirmek yolun. 
daki güzel fikirlerini yaymak için cu· 
muriyet bayramının mutlu günlerinde 
Ankarada Hakimiyeti Milliye ve Halke 
vi meydanlarında iki halk kürsüsü açıL 
mıştır. Bayram günlerinde Ulusal duy
gularnnızın inan verici sesler halinde 
bütün yurda aıkisler yapmasına hizmet 
için bu kürsüler devrime içten bağlı bü 
tün yurddaşJara açrkttr. 

A - Hakimiyeti Mi11iye meydanın. 
daki kürsü, bayramın başlangı· 
er olan 28.10.1935 günü saat i. 
kide açılacak ve meydandıı çe
len< koyma merasiminin baş· 

langıcından bir çeyrek önceye 
ceye kadar sürecektir. 

29.10.1935 günü kt.irsü saat 
10 dan 12 ye kadar açık hu'11. 

nacııktır. 

30.10.1935 gtinü sabahleyin 
saat 10 dna 12 ye ve 13 den 17 
ye kadar kürsü açık bulunacak
tır. 

B - Halkevi önündeki kürsü 2iUO. 

1935 günü saat 14 den 15 e ka. 
dar, 

29.10.1935 günü saet 9 dan 12 

ye Ye 16 dan 17 ye ka<lar 
30.10.1935 günü 9 dan 12 ye 

ve 14 den 17 ye kadar açık bu· 
lunacaktır. 

.., - Kadın ve erkek 18 yaşmdcın yu
kar. her yurddaş kürsüden söz 
söyliyebilir. Halk kürsülerinde 
söz söylemek için bayramdan 
önce Kmacr lıanındaki Parti 
ilyönkurul başkanlığına (Te1e. 
fon 1269) ve bayram esnasında 
kürsü başlarındaki komiteye 
baş vurulacaktır. 

Başbakan General Kazını 
Dirik'le görüştü 

Başbakan İsmet İnönü dün 
Trakya genel enspektörü Kazım 

Diriği kabul etmis.tir. 

Finans Bakanlığında 
tayinler 

B evo~ lu tahakkuk asdirektörü 
Yekta. terfian Trabzon defterdar
hğma, Beyoğlu tahsil direktör 
muavini Muhtar Mardin defter
darlığına Manisa Varidat direktö
rü Abbas Hilmi terfian Muş def
terdarlığına, Ankara levazım a
mirliği muhasebecisi Nuri Tokat
ta kolordu muhasebeciliğine, To
katta kolordu muhasebecisi Ali 
Nuri Ankara levazım amirliği mu
hasebeciliğ"ine tayin edilmişlerdir. 

Tarihi eserler 
Antikıteler ve tarihi eserler

den ne şekilde faydalanılacağı 
hakkında hazırlanan broşür Dev
let basrmevi tarafından basılmış 
ve okullara dağıtılmasma başlan
mıştır. 

Orta okulların kitabları 
Orta okulların okul kitapları

nın basılması işi devam etmekte
dir. Devlet basımevi yeni okul ki
taplarının hirinci fasikülünü bas
mış ve orta okullara gönderilmek 
üzere hazll'lammştrr. Bu birinci fa
sikülün dağıtılmasına başlanacak
tır. 

Profesör Pretorius 
geliyor 

Cumur başkanlığı filarmonik 
orkestrasını idare etmek üzere 
Kültiir bakanlığı tarafından an
gaje edilmiş olan alman profesör 
Pretorius bu ayın 28 inde Anka
raya gelecektir. 

Profesör arsıulusal müzik ale
mince tanılmış yüksek kıymette 
bir sanatkardır ve general müzik 
direktör payesini haizdir. 

Ankara Palas'ın yeni 
B. Mehmet Emin mızıkası 

Eski edebiyat fakültesi felsefe Ankarapalas bu sene için Vi-
profesörü B. Mehrned Emin İstan· yananın en güzel mızıka takımını 
bul sıyasal bilgiler okulu direk- getirtmiştir. Viyananm en kibar 

Tıpkı iç bakanın dediği gibi bizde törlüğüne atanmıştır. eğlence müessesesi olan Rota bar-
belediyecilik ve şehirciliğin bir kii.Jtür da çalan ve Salzburg festivalleri 
başarısı o-Iarak kurulması ancak kama· K" k la için davet edilmiş yegane mızıka 
lizmin özgörüşü ve enerjisi ile kabil 0 • ımya 1 VUZU olan bu takım Gaysnerin idare-
/acaktır. Çürıkü herşey bir yana, modern Liselerin kimya laboratuvarı sinde altı kişiden mürekkeptir. 
belediyecilik ve şehirciliğin ilk şartı için hazırlanan taboratuvar kıla Hepsi şarkı söylemektedirler. 
olan ekonomide azadlık yani ileri bir u- vuzunun birinci fasikülüniin basıl- ı Yüksek bir sanat taknnı olan 
ltısal ekonomi, ancak Kamalist Türki- 1 ması bitmiştir. Bu fasikülün da- bu mızıka bu akşamdan itibaren 
yenin tanıdığı ve tattığı bir nimettir. ğıtılmasına bugünlerde ba!?lan? Ankarapalas salonlarmda çalma-

Burhan BELGE caktrr. ya başhyacaktır. 
===-=====-~===-====-=~~====--==~:r=::===== 
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Uraylar )\:urultayı 
(Ba§ı 1. ci sayrfada) 

8. ~iikrü Kaya'nın söylevi 

"- S;.ym arkadaşlar: 
Yük3eık huzurunuzla ve izninizle 

Türkiye uraylan ilk kurultayını açıyo. 
rum. Kongreye teşrifinizi minnetle kar
şııar ve hepin.izin şahsiyetinde büyük 
ttiık ulusunu sonsuz sevgi ve saygılar
la selamlarım. 

Dı.inyada ilk medeniyet ve binaen. 
aleyh ilk -şehir · çünkü medeniyet ŞC · 

hırle başlar, . türk tarafından kurul
duğu halde orta kurunun ve bilhassa 
son asırların bin bir menfi amil ve tesı
riyle türk :;.chirleri pek bakımsız bir 
manzara gösterir, vakalann maddi 2"1· 

ruretlerini inceliyen tarih bunda türk 
ve türkün kabiliyetini asla kusur acL 
detmez ve etmiyccektir. Asırlarca devam 
eden hercümerçten sonra türkün hakim 
olduğu yederde kalan ve yapılan eser
leri bugünkü medeniyet türklere mcd 

yundur. Fakat bugün tiirk şehirlerinin 
1bakıma çok muhtaç olması da bir lu. 
kikattir. Salahiyetli ve isabetli rey n 

kararlarınız türk şehirlerini bayındır-

lığa ulaştıracak yolları gösterecek .. e 

aydınlatacaktır. Biz de belediye vazi
felerinin, bugünkü anlamda, kanun çer
çevesine girmesi. hem geç h~ de nok
san başlamıştır. Belediye nizamlarında 
kadı efendilerin keyfine taıhi şetiat ~ 
kamı, esnaf localarının arzu ve menfa
atleri hakimdir. Müeyyede olara.k da 
kadının arkasından gelen falaka ile: 
çarşı ağalannm ellerindeki değnekler. 

sopalar idi. 

l!:ski zanıanl<ır<la belediye i~leri 
Şehirlerin imarı ve sosyal yardım

lar sultanların ve vüzeranın ganimetler
den alabildikleri ve miriden aşırabil

dikleri ve şahsi maksatlarından artır&. 
bildikleri para ile hakkın ve halkın 

gazabına karşı bir nevi sigorta olarak 
yaptıkları dil ve din fikrine mülhak ~ 
serlerden ibarettir. Bunlar arasında bil~ 
yüklük ve güzellik ihtişamını hat~ tak.. 

dirle ve hayretle temaşa ve iftihar et
tiğimiz eserler pek ç<>ktur. Bunların 

§erefi yaptıranlardan ziyade yapan sa
natkarlara aid olmak lazım gelir. 

Belediye işlerinin bir nizam ve ~ 
nuna bağlanması bundan ancak yarım 
asır evet olmuştur. Zaten noksan olan 
bu kanun sultanlar zamanında tam• 
men tatbik edilememiştir. 

Cihanın her tarafında belediye ptaıL 
ları, yolları, pazarları, sıhhi ve içtimai 
bütün müesseseleri, fakir ve yetim e•
leri sılıhat ve güzellik işleri bittikten 
ve artık istikbalin ihtiyaçlarına cevab 
vermeye girişitkleri bir zamanda çıkan 

bu kanun ruhsuz ve eğsiz bir serçevt 
kadro halinde kald1 ve bcJediyelen: 
yalnız masraf membaı oldu. Kapitülas
yonların tesiriyle ecnebilerin çokça bu· 
lunduğu Beyoğlu, İzmir, Selanik, Bey. 
rut gibi yerlerde birkaç bayındırlık ya. 
pı1dr. Bu kanunun tatbikatından mü. 
tevellid eserler hala meydandadır. ADL 

ma diğer türk şehirleri tamamiyle ih

mal edilmiş ve harap olmuştur. 

Meşrutiyet belediyeleri düşünmeye 
va.kit bulmadan ihanet, isyan ve harb 
içinde çöktü. Harbdan sonra meydanda 
harab bir memleket, yan yarıya yanmış 
bir ülke kaldı. Kurtarıcı Atatürkün 
büyük nutkunda bu hazin manzarayı 
gösteren ço!t acı levhalar vardır. Hatı
ranızı yoklamak bu acı ve umudsıu 

günlerin hatırlanmasına kafidir. 

Attıtürk inklilbı.ndcm sonrtt ..• 

A tatilrk inkılabının milli heı sah:ı. 

da olduğu giihi belediyelerimizin tan
zim ve imarına da el attığı her is.inrl<' .ı. 

duğu gibi bunda da realıteı ve mti,,peı 
ilimlere dayanarak belediye ... nmize ana 
kanunu verdi. Bu kanun şehirleıimizın 
faaliyetini dinamikfoştirdi. Bek Hycle
rin sırasile yapacağı işlen vaz! fe ola
rak verdi. Rasyonel bir şehir kurabıl 
mek için evvela bir plan lazımdır. B• 
gün 519 belediyemizin hiçbirinın ta 
bir planı yoktur. Büyük şehirlerimı . 
den mesela İstanbulun planı hal§ v ı 
pılmamıştır. İzmir şehrinin rtanr Yii.. 
rımdır. Ankaranın yakm cıv rmın pJa . 
nı yeni yapılacaktır. Bu 519 bclt:tlıy 'l 11 

hiçbiri bugünkü ilim dairesinde şehrin 
ihtiyacını v sıhhi ihtiyaçlarmı tatmıu 
edecek bir su teşkilatı ve şebekesi yok-. 
tur. Hala şehirlerimizin } üzde 90 ı a.: 
<tıL kanallardan su ihtiyacını temin etler. 

Kanalizasyon bazr şehirlerde "eboş,. 
- Ssyıfayı ~cviriniz _ 
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ı ... lın r. Belediyelerimiz hala halkı. 
mızın en başlı ve zaruri gıdası olan ek
megın, etin narhını esaslı bir karara 
baglamış degillerdir. En büyük şehirle
rimiz bile fırıncıların veya kasapların 
arzu ve hareketlerine tabidir. Hastaha. 
ne, çocuk bakım evi, dispanser, spor 
meydanı, tiyatro, sinema ve saire, he
men hiç mubalegasız bunların hiçbiri 
hiçbir şehrimizde yoktur, denilebilir. 

Haymtlrılıl.- işi için ,,;ıkarıları 
lwmmlnr 

Atatürk inkıliibı şehirleri böyle ve 
bu halde buldu. Şehirler şimdi bütün 
bu yoksuzlukların bizden tam ve kamil 
elarak ikmalini isityor ve yapılmasını 
bekliyor. Çünkü bunları başaracak sa
lahiyetleri de bize vermi tir. Ve mem
baları da elimizdedir. 

Belediye kanunundan sonra yapı ve 
yollar kanunu, istimlak kanunu ve be
lediye bankası kanunu çıktı. Bu teşek. 
kuller bu başarılacak işlere karşı yar
dımcı mue .. seselerdir. Belediyenin bu 
işleri başarabilmeik için elindeki mem
lıalar günden gr..e artmaktadır. Vakıa 
oktruvanın kalkması bir nevi belediye 
varidatının tenakusu addedilirse de 
oktruvanm gitgide aldığı şekil bir nevi 
dahilı giımrük, şehirlerin biribirine o. 
lan münase>' etini kesiyor, bu ticari ha
yatı öldürüyordu. Bunun kalkmasından 
hasıl olan dahili inkişaf iş hacminin 
büyümesi, şehirlerimize oktruvanın ge
tireceginden daha fazla menfaat temin 
edecektir. Dün oktruva resmi dahil ol. 
duğu halde yüzde 25 masrafı ile bele
diyelere 4,5 milyon getiriyordu. Güm
riik yüzde onları masrafsız ve külfetsiz 
933 de 3,600.000. 934 de 3.341.000 <lir. 

llelediyelerimizin ;:elirlı•ri 
Bütün bu işler karşısında belediye

ledmizin umumi varidat tahminatı 933 
de 18 milyon 476.097 dir. 934 de 18 mil. 
yon 711 bin 179 dur. Geçen seneki tah
silta ı 7.600.00 dir. Bunlardan 2.558.070 i 
devlet varidatıdır. 8.776.145 i belediye 
tahsilatıdır. 365.245 lira istikrazlardan 
hasıl olan varidattır. 4.719.394 lira da 
mütenevvi varidattır. 697.784 lira da 
tdıerrüat vesair satış mallarının geli
ridir. Bu umum belediyelere aid olan 
gelirin yalnız 5.000.000 İstanbul beledi. 
yesinindir. üsuru diğer 519 belediye
nindir. Bu varidat şu suretle sarfedili
yor: 

1935 de 

1.936.717 sıhhat, l.220.100 nafıa, 

3.779.745 tanzifat ve tenvirat, 3.114.255 
mütenevvi hizmetler, 3.439.373 inşaat. 

Belediyelerimizin bu mali vaziyeti 
emsali yabancı memleketler belediyesi 
ile kıyaa edildiği zaman varidatının 

ç.ok fakir ve çok zaif olduğu görülür. 
Yalnız birkaç misal arzetmek isterim. 
Mesela Airesten belediyesinin senevi 
varidatı Türkiye büdcesine müsavidir. 
Kendisinin topu, tüfeği yoktur. Ora_ 
dan buraya gelen bir belediye azası ar
kadaşlarımıza demiştir ki; "- Ya si
zin paranızda bir fteramet var, yahud 
bizde bir bereketsizlik vardır. Bizim 
şehrimizin büdcesi hükümetinizin büd. 
cesi kadar olduğu halde her sene açık 
veriyoruz.,, Diğer belediyeler de buna 
kıyas olunabi.lir. 1910 enesinde Pari~ 

belediyesinin varidatı bir milyon frank
tı. Bunun şimdi on misline cıktığını 

istatistiklerde görüyoruz. Bizim b ledi
yclerimizin parasızlığının sebe i bir .. z 
da tarihidir. Bu da yunan ve Roma 
költiirüne ait olan 1900 sene ever i 
ha lar O vakit belediyelerin birçok va. 
ridat membalarr vardı. Ondan so ra da 
belediyeler bır takım karlı mem lalar el 
de ctmi lerdir. Misal olarak A manya 
belediyelerinden, Berlini ele lalım. 

Bugün sahibi oldugu arsa, plan Ros plan 
çerçevesinin iki mitlidir. Orm nları. 
çav r1 • nehirleri vardır. Sonra bazı 

belediyeler vardır ki adeta şirket rihi
dir. Sakinlerine varidat temin ecer K·!;
hk odunlarını. kömürlerini verir. 

A lmmıymluki belt•diyeler 
Böyle olmasına ragmen alman bele

diyeleri 1802 tarihlerinde bir başveki
lin himmeti sayesinde daha bir çok va. 
ridat mem'halarına sahib olmuştur. Hal· 
buki bizim belediyelerimiz bu gibi va· 
ridatlardan mahrumdur. Amme hizmet. 
Jeri çoktur. Ve sermayesizlik bu gibi 
işleri yapmalarına manidir. Sonra bir 
takım kendisirıe verilmesi lazım gelen 
vergiler vardır ki memlekette mevcut 
dcğiıdir, muht s dcgildir. Bir takım ver
giler vardır ki bu vergiler baskaları ta
rafından alınmaktadır. Hulasa beledi
ye1erimiz umumiyetle gerek varidat, 

erek vergı membaı itibarıyle çok z · 
yıftır. Alman belediye yurddaşları 1918 
enesinde devlete 59 mark verdigi hal· 

de belediyeye 57 mark veriyordu. Bi. 
zim bütün vergilerimiz hesap edildiği 
halde yurddaşlarrn verdikleri belediye 
vergisi 4.5 lıradır. Nevyork belediyesi
nin vatandaşı, hemşehrisi harbdan evci 
bir dolar vergi verirmiş. Bugün bu mik
darl 75 dolan bulmuştur. Bu kadar za. 
yıf bir para ile bu kadar çok ihtiyaçları 
karşılayan belediyelerimizden daha bü
yük işler beklemek insafsızlık. daha 
doğrusu hesapsızlık olur. 

Relf•d iyelerinı izin ('Olışnuıltırı 
Maamafih ıbelediyeler Atatürk in

kılabının verdiği emri çoktan yaptılar. 
Belediye kanunu 1931 de tatbik edildi. 
O zamandanberi 5 senelik programla. 
rını takib etmektedirler. O müddetten 
beri şimdiye kadar da yani 1931 den 
bugiinc kadar 2380 kilometre kaldırım, 
1900 kilometre ~ose, 1600 kilometre 
asfalt, 11 O kilometre parke taş. 4041 res
mi müessese, 3287 umumi bina. 352 park 
261 spor yeri, 190 mesire, 3 daı ülaceze, 
24 hastahane, 68 dispanser, 94 klinik, 
477 pazar yeri, 1471 köprü, 120 abide, 
116 şehrin elektrik ve 212 sehrin su te
sisatı, 152 mezbaha yapılmıştır. Bu ye
ni yapılan kanunlar ve belediye kongre
sini teşkil eden üyelerinin :>alahiyetli 
reyleri ve mütaleaları hiç şüphesiz ki 
oelediye !erin bu faaliyetlerini artıra

caktır. 

Biz belediyeleri bu kadar yoksul 
gördükse, gösterdikse onların terakki 
tempolarını idealizmin revsine uydur. 
madığımız içindir. Yoksa belediyeleri· 
mizin gösterdiği faaliyet ve imar bu "'e
hirlere hiçbir devirde amma hiç bir de
virde nasip olmamı tır. İstanbul hiçbir 
vakit bugünkü kadar mamur ve şen ol· 
marnı tır. lzmirin hala es.ki kalabalık 

devrini bize sayıklıyanlardan, tektük 
rast geldiğimiz kozmopolitlerden ıtı

raf edenler bulunur ki, İzmir hiçbir va. 
•kit bugünkü kadar şen ve mamur olma· 
mıştır. Diğer Anadolu şehirleri de ta
mamen ıböyledir. Bizim tcnkidlerimiz 
daima daha iyisini yapmak ve daima da
ha ilerisini görmek istediğimiz içindir. 
Yoksa Büyük Atatürk bütün belediye
lerin daima ve ebedi koruyucusudur. 
Büyük Millet Meclisi de en büyük sata· 
hiyetleri vermiştir. Ve ben dahiliye ve
kili olarak ve belediyelerin bir nevi 
hükümet nezdinde komiseri olarak baş
"ekilimden ~ldığım emirleri tamamiyle 
yapmış olmakla müftehir değilim. Ken
dilerinin yaptıkları büyük fili hizmetler 
benim gayretlerimi hergün aşmakta ve 
geçmektedir. Belediyelerin buglinkü ha· 
li budur. Bütün belediyelerimizi bi. 
zim iyi görmememizin başlıca sobebi on
lıırı daha iyi görmemiz içindir.,. 

Söylevden sonra verilen takrirlerle 
kurultay ba kanlığına. Başbakan İsmet 
1nönii, fahri başkanlıklara Bakanla~ ku 

rulu üyeleri. C. H. P. Genel Sek -
reteri ve C H. P. Kamutay grupu baş -
kanı. asbac:kanhklara İzmir, İstanbul, 

Ankara şarbaylarr v0 ekreterliklere 
Bu.rsa ve İzmir Şaroayları BB. Refik 
ve Kemal seçildiler. 

Kurultay, Atatürk'e karş1 yapılma 
istenen komplodan duyduğu nefreti ve 

Atatiırk'ün şahsına karşı duyduğu say. 
gı ve sevgiyi bir t~lgrafla büyük kur _ 
tarıcı) a bildirmegı kabul etti. Yazılan 
telgrafları kurultay başkanı ve Başb .. -
kan İsmet İnönü imazladı. 

Gene verilen bı.r takrirle kamutay 
aşkanına ve B şbakana kurult ... yın 

saygılarının bildirilme!'i kabul edildi 
Bundan sonra raporlar üzerin ' ça1 

Y 

mak üzere üç komisyon seçildi. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

BB. Celal (Amasya) Hamdi (Merzifon) 
Nafiz (Aydın), Emin (Nazilli), Naili 
(Denizli}, Tarakçı (Buldan), Şab<ı 

(Van), Ömer (Urfa), Mitat (Mersi ' 
Turhan (Adana), Abdullah (Sinop) 
Ömer (Çankın), Lütfü (Antalya), E -
t m (Kütahya), Mustafa (Tokat), Atıf 
(Mardin), Naşid (Samsun), fı. _. · 
(Bartın). Rıza (Burdur), Eşref (Gire_ 
sun), TPvfik (Bor), İsmail (Düzce), 
Zati (Keşan), Ziya (Kilis), Avni (Ma. 
ni a} . 

Bu komi yon B. Turhan Cemal (A
d na) yı başkanlıga, B. Naşid (Sam _ 
sun} u ve B. Nail (Aydın} ı sekre _ 
t rli e eçti. 

BEJ EDİYE GELİRLERİ 
KOM1SY0NU: 

BB Mehmed (Kars), İzzet (Nizip), 
'l'urgud (Kırşehir), Akif (Ala hM, 

ULUS 25 ILKTEŞRlN 1 S3 C 

iifusu uz 6. 188. '767 
(Başı J. cı sayı/ada) 1 

aldığımız taf silah da aşağıda bil
diriyoruz: 
1927 sayımı ile 1935 sapmı ı 

arasındaki fal'klar 
927 de nüfusumuz 13.648.270 

idi. 935 de 16.188.767 yi buldu. 
927 de bir kilometre murab -

bama 18 kİ§İ düşüyordu. Bu mik
dar 935 de 21,2 ye çıkmıştır. Se
kiz yılda nüfusumuz 2.540.497 art
mıştır. Artma nisbeti sekiz yıld3 

binde 186 ve yılda binde 23 dür. 
Bu artış dünyada Sovyetlerden 
sonra ikinci gelmektedir. 

927 de 100 nüfustan 52 si ka
dın 48 zi erkekti. 935 de l 00 nü -
fostan Slri kadın 49 zu erkektir. 

Uray sınırlarındaki nüfusu 25 binden fazla olan şehirler: 

İstanbul 
hmir 
Ankara 
Seyhan 
Bursa 
Konya 
Gazianttı:

Eskişehir 

Kayseri 
Edirne 
Sl\·as 

1927 

690.857 
153.924 

74.553 

72.577 
61 .690 
47.496 
39.998 
32.341 
39.134 

34.528 
28.493 

1935 

740.751 

170.410 
ı23.514 

76.306 
72.326 
52.594 
50 892 
47.080 
46.491 
36.000 
35.207 

Diyarbekir 
Samsun 
Erzurum 
Urfa • 

Manisa 

Trabzon 

Maraş 

Malatya 

İçel (Mersin) 

Balıkesir 

1927 

30.709 
30.372 
31.457 
29.098 

28.684 

24.587 

25.982 

20 737 

21171 

25.740 

1935 

34.874 
33.839 
33.127 

31.252 

30.746 

28.713 

28.340 

27.233 

26.919 

26.430 

Alfabe sırasiyle illerimizin nüfusu 
Vilayetler 
Afyon 
Ağrı 

Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Burs •. 
Çana ,akle 
Çankırı 

Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbckir 
Edirne 
Elaziz 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

Gaziantep 
Gireson . 
Gümüşane 

lçeı 

İstanbul 
İzmir 

İsparta 

Erkek 
144.488 

48.814 
62.270 

274.294 
115.457 
125.862 
245.130 

61.105 
114.179 

47.310 
216.863 
114.007 

81.827 
121.294 
138.906 
140.173 

107.124 
93.519 

l2ti.928 
79.891 

190.132 
90.467 

145.635 
126.858 
81.330 

121.685 

455.939 
304.072 

78.438 

Kadın 

155.131 
44.537 
66.222 

264.963 

125.753 
134.847 
250.321 

64.312 
132.997 

48.556 
225.294 
109.207 

95.905 
149.394 

147.394 
144.541 
107.747 
92.695 

126.213 

79.092 
196.345 
92.494 

137.829 
132.815 
87.974 

124.807 
421.167 
290.488 

88208 

Yekun 
299.619 
93.351 

128.492 
539.257 
241.210 

260.709 

495,451 

125.417 
247.176 

95.866 
442.157 
223.214 
177.731 
270.688 

270.688 

284.714 
214.871 
186.214 
253.141 

158.983 
386.477 
182.961 
283.464 

259.673 
169.304 
246.393 

877.106 

594.560 
166.646 

Vilayetler 

Kars 
Kastamom 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Konya 
Kütrıhya 

Malatya 
Manısa 

M01ra: 
M~rdin 

J.1 uğla 

Mn'? 
Nigde 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinop 
Sıvas 

Tekirdağ 

Tok ad 
Trabzon 
Urfa 
Van 

Yozgad 
Zonguldak 
Umumi yekCln 

Erkek 

159.164 
163.393 
151.262 
95.380 
68:363 

168.484 
372.949 
165.786 
204.056 
208.129 

95.599 
110.870 
93.854 
80.161 

119.668 
133.429 
165.616 
200.498 

61.284 
96.399 

214.111 
101.233 
150.575 
165.856 
114.744 
73.720 

128.052 
158.298 

7.974.925 

Kadın 

145.080 
198.335 
161.207 
77.064 
77.321 

166.489 
295.631 
183.004 

207.969 
216.500 

94.100 
115.150 
103.264 
77.342 

127.868 
149.890 

172.229 
185.804 

66.586 
107.249 
221.518 
93.810 

159.577 
193.940 
114.450 
68.952 

133.609 
162.405 

8.213.842 

Yekun 

304.244 
361.728 
312.469 
172.444 
145.684 
334.973 
568.580 
348.790 
412.025 
424.624 
189.699 
226.020 

197.118 
157.503 
247.436 

283.319 

337.845 
386.302 
127.870 
203.648 
435.629 
195.043 
310.152 
359.796 
229.194 
142.661 

261.661 

320.703 
16.188.767 

İl sınırı itibariyle ve nüfus çokluğu bakımından ilbaylıklarnnız: 
(stanhul 
İzmir 

Konya 
Ankara 
Balıkesir 

Bursa 

Sıvas 

Manisa 

Malatya 
Erzurıın; 

Seyhan 
Ka•tamonv 

Tralnon 
Kütahya 

Samsun 

Kocaeli 
Zonguldak 
Kayseri 
Tok ad 

877.106 
594.560 
562.580 
539.257 
495.451 
442.157 

435.629 
424.ri24 

412.025 
386.477 

31)6.302 

361.728 

359.796 
348.790 

337.245 

334.973 

320.703 
312.469 
310.152 

German (Çorum), Şevket (Mılks), f, 

ci (Babaeski), Eyüp (Söke), Reşad 

(Bolu), Hüseyin (Ezine), Hakkı (Er g 

li), Zihni (Bafra), Ziya (Erbaa), Ab -
dullah (Çarşamba), Ziya (Adı yam n l 
Hilmi (Isparta), Safa (N:,,ş.ehir), Mu 
vaffak (Tarsus), Remzi (Boyab d) 

Agah (Akşehir), Kamil (Es'--; bir), 
Raşid (Biga), Salim (Balıkesir), Kaşi! 

(Bandırma), Refet (Çorlu). ldriı;; ('"' 
nemen), Rami (Ünye). Dr. Cemal (Ho 

pa). Dr. Namık (Ordu), Eşref (Gem -
lik) . 

Bu komisyon B. Kamil (Eskişe. 

bir) i başkanlığa, Dr. Namık (Ordu) 
yu ekreterliğe seçti. 

YAŞAYIŞ UCUZLUGU 
KOMİSYONU: 

BB. Sabri (Bitlis) Salahattin (Ceyh n) 
Asım (.Eregli), Hakkı (Uşak), Hakkı 

(Niksar), Veli (Çanakkale), Hilmı 

(Zonguldak), Zihni (Zile), Mel: 
(Maltaya), Altınok ,.ı· zincan), Şina -
si (Aksaray), Hiıseyin (Nigde), Salim 
(Erzurum), Hamdi (G~ · p), Cevad 
(Turgudlu), Şakir (İskilip), Faik (Ra. 

raıman), İskender (Muğla), Mehmet 
(Kırklareli), Kemal (Lii1eburgaz}. 

-· ..... ~,li:-:ı 

Kars 
Afyonkarahisar 
Çorum 
Denizli 

Ayıntap 

Ordu 

Çoruh 
Yozgad 
Aydın 

Gire son 
Elfiziz 

Niğde 

Bolu 

1çel 
Antalya 

Urfa 
Mardin 
Çanakkale 
Diyarbekir 

304.244 
299.619 
286.751 
284.714 

283.464 

283.319 

270.688 
261.661 
260.709 

259.673 
253.141 

247.436 
247 176 

246.393 

241 210 

229.194 
2"'6.020 
223.214 
214.871 

(Erzurum)u B. Hilmi (Zonguldak) 
~ekreterliğe seçti. 

Komisyonlar dün öğleden sonra, 
Iç Bakanlıgmda hazırlanan odalarda 
akşam geçvakte kadar çalışmışlardı.ı. 

Bugi.ın oglcden ynce de toplnacaklar 
ve çalışacaklardır. Bayındırlık komis _ 
yonuna Ankara bayındırlık direktörü 
B. Semih, belediye gelirleri komisyonu. 

na İstanbul urayı hesab işleri asdirck
törü B. Nail, yaşayış ucuzluğu komis. 
yomına İstanbul urayı ekonomi işlerı 
direktörü B. Asım Süreyya raportör -
itik edeceklerdir. 

Bugiın kurultay üyeleri saat on beş
te Ankara urayında toplanacaklar ve 
hazırlanacak otobüslerle şehri, m· 

ri ve eSrgievini gezeceklerdir. Akşam 
17,30 da şehir lokantasında Ankara .ar
bayı B. Tandoğan kurultay üyeleri şe. 
refine bir çay verecektir. 

Kurultayın buyük Atatürk'e çekti. 
ği ve Başbakanımızın kurultay başka -
nr sıfatiyle imzaladığı iki telgrafı ko _ 
yuyoruz: 

BÜYÜK ATATÜRK'E 
Bugün Ankarada halkevinfl.e topla

nan türk belecliyeleri birinci kur lt · 

Sinop 
Muğla 

Tekirdağ 

Maraş 

Edirne 
Eakşebir 

Çankırı 

Kırklareli 

Gümüşhane 

Isparta 
Erzincan 
Muş 

Kırşehir 

Van 
Amasya 
Siird 
Bilecik 
Burdur 
Ağrı 

Yekfın 

203.648 
197.118 

195.043 
189.699 
186.214 

182.961 
J 7' •. 731 
172.444 
169.304 
166.646 
158.983 

157.503 
145.684 
142.672 
128 492 
127.870 
125.417 

95.266 
93.351 

16.188.767 

yük~ek ve eşsız varlığınıza yapılmak 

istenılen suikasttan duyduğu derin ncf· 

ret ve istikrahı Halkevinin geniş salo. 

nunda derin akisler halinde yükseltmiş 
ve bu teessürün yüksek katınıza ulaştı

rılmasını benden dilemişlerdır. Saygı. 
larımla arzederim. 

Kurultay Ba§kanr 

ismet lnönü 

BÜYÜK A TATÜRK'E 
Bugün saat 10,30 da Ankara Halk· 

evinde toplanana türk belediyeleri bi

rinci kurultayı derin saygı ve sevgile
rini yüksek katınıza sunulmasını ben -
den istemişlerdir. Saygılarımla arzede
rim. 

Kurultay Başkanı 

ismet lnönii 

Mutlu bir evlenme 
Ankara kültür direktörü B. 

Rahmi Vidiner'in baldızı Bayan 
Hikrnet Vinider'le tecim liseii 
se1treteri B. Kemal Dincer'in dün 
nikahlan halkevinde yapılmrı::tır. 
Yeni evlilere mutlu bir heyat"' di
leriz. 
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Halktan lanet ve hiddet yağıyor! 
(Başı ı. et sayıfada) 

kuvvetli olan sonsuz ve derin sevgile

rimizin zırhı içinde yaşıyorsun ve ya
şryacaksın. Çok sayın önderimiz, çok 
kutsal türk atası, tanrı çok yıllar seni 

başımızdan eksik etmesin. 
Miting heyeti üyesi Sabih Üçok, Ü

ye Sabri Gül, başkan lsmail Safa Ôz

Jer. 

Se/erihisarda: 
Seferihisar, 20 (A.A.) - Yurd ve U

lus düşmanlarının değerli varlrğınız;ı. 

kıymak istediklerini duyduk. Bütün 
Seferihisar ilçesi halkı ile bu kötü mak
sada çalışanları, iç.ten gelen heyecan ve 
asabiyetle tlein etmekteyiz. Sağlığınız 
için hayatımız her vakit siperdir. Türk 

1üğe gurur, yurda ve insanlığa güven 
olan sağlığınızla başımızda çok yıllar 
yaşamanız öz dileğimizdir. Göz bebeğL 

miz Atatürk . 
C. H. P. Başkanı N. Akkan 

Şarbay M. Orhon 

llr/ada: 
Urfa. 23 (A.A.) - Sevgili Atatürkü-

miize kıymak istiyenleri on binlerce ki

şi telin etti. Hükümetimizin bu işte gös

terdiği öngörüye medyunuz. Bütün Ur
fa halkı Atatürkümüzü daha uzun yıl

lar başımızın üstünde şeref tacı olarak 

yaşamasını diler. 
Halkevi başkam Muzaffer 

Sttrı kam ışW: 
Sarıkamış, 23 (A.A.) - Gelen haber-

ler sana ve yurda çevrilmiş olan bir ~

şebbüsü bize haberveriyor. Sarıkamışı~ 
çocukları. ihtiyarları ve kadınlı erkeklı 
bütün halkının failleri telin ettiği şu 
anda ana yurdu kurtaran varlığına bü

tün benliğimizle içten bağlı olduğu
muzu bildirmek isteriz. 
C. H. P Başkan vekili !jarbay Dursun 

Sarrkamrşlılar adına Rasim Tamdoğan 

Silifkede: 
Silifke, 21 (A.A.) - Son aldığımız 

haberde bazı hainlerin tertib ettikleri 

suikasdın müteşebbisleri yakalanarak 

adalet pençesine te!1lim edildiğini öğ
rendik. Doğan sonsuz sevinçlerimizi Slı.
nar, geçmiş olsun der, uzun ömürler 

dileriz. 
Silifke ceza evinde suçlular 

namma Behiç 

Aydında: 
• Aydın , 23 (A.A.) - En büyügüınü.. 

ze karşı tertiıb olunan yanğınçı nefret

le ve şiddetle ileyen Aydın hava kurum 

luları büyük başbuğlarına olan kapan

maz bağlıhklarla sarılır en derin say -
gılanmızla arzederim. 

Türk hava kurumu başkanı 
E. Arkayın 

* :/- * 
Aydın, l!t (A.A.) - Türk ulusunun 

içinden ve temelinden vurmak için za
tı devletlerine karşı suikast hazırhyan

ları şiddetle telin eder, aydrnhların 

candan bağlılıklarını arzeylerim. 
Aydrn şarbayı N. Karabudak 

* :ıı. * 
Aydın, 19 (A.A.) - Enbüyüğümüze 

karşı yağınç yapmak istiyenleri iğrene

rek ileyen ilimiz ulu ba~buğlarma kop· 
maz bağlılıkların ve en derin saygıları

nı sunar. 
C. H. P. ilyönkurulu başkanı 

V. avukat N. Aktar 

Dikilide: 
Dikili, 19 (A.A.) - Türk ulusunun 

göz bebeğine karşı tasarlanan alçakça 
hareketi bütün fırkalılar lanetle karşı
lar ve yüce önderine sağlıklar diler. 

Parti başkanı Şemsi Özay 

* :/- * 
Dikili, 21 (A.A.) - Yüksek şahsi-

yetinize yapıtmak istenen alçakça iha

neti lanetle karşılar ve yüce öndere 

rqndan saygılar sunarım. 
Sabri Evrenor 

* 'f. * 
Di"kili, 19 ( A.A.) - Türk ulusunun 

gözbebeğine karşı tasarlanan alçakça 
hareketi biitün dikililer lanetle karşı -

lar ve yüce önderine sağlıklar diler. 
Şarbay O. Güvenli 

'.,4 VUIUJSla: 

Avaııos. 21 ( A.A.) - Yağrnç giri -
şimini ilençle, hainlerin yakalanmasını 
kıvançla karşılıyrn izdi•:Jerdcn büyük 
başımıza, hiririk A• ... tiirkÜı..'llÜze yürek

ten sevgiler ve saygılar. 
C. H. P. il örı'rl'rul 

ba.~kanr H. 1 nce 

Akhi:mrdtı: 
Akhisar, 19 (A. A.) - Türk ulusu· 

nun büyük önderine, yüksek varlrğrnı

za karşı kötü mak~adla hareketi işiten 
Akhisarlılar buna atılan menfurJarı 

boğmak isterken, sonsuz bağhlıklarını 
vesağlrğmız dileklerini sunarlar. 

C. H. P. ilçe yönkurulu 
başkanı Mehnıed 

Manisa, 19 (A.A.) - Geçmiş olsun: 
Manisa orta okul talebeleri N. 

Mecit 

* :(. * 
Akhisar, 19 (A.A.) - Türk ulusu -

nun canlr bir örneği. gözbebeğimiz sa -
yın ve ölçüsüz değerli yüksek varlığı -
nıza olan alçakça ~eşebbiisü su dakika. 
da bütün Akhisarlılar nefret ve lanetle 

tel'in ederek. sonsuz saygı ve ba~lılık -
larmı. sağlınız dilekleri ve saygrlarr 

mtzla surıanm. 
.Şarbay Niizhet I.pk 

Ankcır«<la: 
Ankara, 20 (A.A.) - Mehın komp

loyu hepimiz nefret ve lanet içinde 
duyduk. Sana kıymakla bütün ulus ı 

kanlı matcmlere boğmak ve yarattığın 
yücelttiğin yurdu insafsızca yıkmak 

istiyen hain ve alçaklara kelimenin 
dolgun manasiyle yüzbin kerre lanet 
ve nefret için derim ki: 

Kops1111 <;eni ölcliirmek için sa/dJTan 
eller 

Kahrolsun o katil kafalar. kirli 
emeller 

Anknra. 19 (A.A.) - Solucan cani

lerin kuruntularını şimdi gazeterle o -
kudum, lanetler ettirr'. Üzülme ki in. 
sanlar naııkördür. Bıı memleketin hey 

ni ve yüreği sana, kem gözle bakanın 

gözü kör olsun. silah tutmaya yeltenen 
el kuruşun, allah seni başımızrlan ek -
sik etmesin. uzun uzun ~en!ikle yaşa 
yurdu s~vindir. Sen var ol. rlüsmanlar•n 
yok olsun ulusumu:rnn ulu babası. 

Ankara otelinde 1. S. SoysaJJroğlıı 

lzmirde: 
İzmir, 19 (A.A.) - Pek kıymetli 

şahsınıza tasavvur olunan suikasttan 
duyduğumuz derin tessürlerimizi huzu· 
ru devletlerine iblağa şitap eyler ve 
sonsuz merbutiyet ve sadakatlerimizi 
sunar ve uzun ömürler dileriı. 

lzmir musevi cemaati ba~kanı 
Beher Gomel 

* :). * 
İzmir, 19 (A.A.) - Dii.,m-anlarrnı 

ezerek türk ulusunu ~iyasi hürriyetinf 

kavuş.turan, batıl itikatiardan kurtaran, 
curnuriyeti kuran büyük Atatiirk'e fe_ 
na maksat güdenler varsa cezalandrrıl
sınlar. Bu uğurda her emrinizi yapmı· 

ya hazırız. 
/zmir'de kimyager A. Akgiinlii 

* :(. * 
İzmir, 24 (A.A.) - Tiirk milleti . 

nin bugünkü varlığını yüksek dehasiy

le kazandıran Atamıza ve büyük halas· 
karımıza suika8t tertibatı almak sure -

tiyle türk ülkesinin semasını siyah bu
lutlarla kapamak istiyen hainlere lanet 
olsun, diye avazrmızla haykırıken ata
mızı daha çok zaman türk milletine 

bağışlamasını tanrıdan diler. uğrumr 
da can vermeye her an hazır bulun _ 
duğumu candan yazarım. 

Or<lııclan emekli Aziz Akgıillii 

*~* 
Kuşadası, 19 (A.A.) - Hainleri }a_ 

netle anıyoruz. Bütün Kuşadalılar sağ_ 
lığmrzı dileyerek (tanrı sizi başrmız _ 
dan eksik etmesin deme-ktedir.) 

Kuşadası şarbayı Baysal 

Gelibolu da: 
Gelibolu, 20 (A.A.) - Sana, seninle 

beraber bütün türk ulusuna kıymak is
tiyenlerin hala aramLzda yaşamakta ol
duğunu bugün ilçemize gelen gazete _ 

lerde görmekle yüreklerimizden kan sız
maktadır. Bu canavarların cezasını da
rağaçlariyle değil, türkü başsız bırak ~ 

mak istiyenlerin cezasının diri diri etle 
rinin koparılmak suretiyle yokedilme _ 

)erini diliyoruz. Çok ve çok yaşa, en 
büyüğümüz. Tanrr seni başımızdan ayır

masın. ı 

Parti Başkanı Mustafa Bulayırlıoğlu 

Şarbay Ali Demirta~ 

K. hnm<ımda: 
K. Hamam, 22 (A.A.) - Suikastçı

ların hareketini nefretle tel'in eden l<a
za halkı hainlerin en yakın yoldan ce
zalandırılmalarınr bekler, sana ebedi 

minnet ve saygılarını sunar. 

İslmıbulda: 
İstanbul, 21 (A.A.) - Kalblerimiz

deki ıstırablarr unutarak sizi her an a

nar ve çok yüksek şahrslarmıza karşı 

hareket etmiş olan melun demagoklarr 
nefret ve kinle karşılar ve ulusumuzun 
başında daim olmanrzı tanrıdan diley~

rek sarsılmaz saygı ve sevgilerimizi su
narız. 

lstanbul Tevkifevinde 500 mevkuf 

namına Adil 
*ti-* 

İstanbul, 21 (A.A.) - Kıymetli vü

cudunuzun imhasına teşebbfü; eden ha
inlere lanetle mukabele eder ve hür _ 
metlcrimizi saygılarımızla sunarız. 
lstarıbul mevkufhanesi bilumum mev . 

kııf ve mahkumlar namına Hüsnü 
... ;: * 

Galata, 21 (A.A.) - Tarihin ve 
medeniyetin iftihar ettiği ulu ve yük_ 

sek şahsiyetinize tertib edilen menfur 

ve caniyane suikastı tel'in eder ve yal _ 

nız Tiirkiye için değil. hütiin insanlı); 
için çok krym~tli olan sevgili haşmızııı 
basımız üstünden ek!"ik olunmamasını 
bütün varlığımla can ve yürekten !ile · 
rim, Büyük Önderimiz. 

Mrı'>evi lisesi direktörii Dr. M:ırkii<. 

* 
İstanbul Beyazıt, (A.A.) - Uluşll 

şefimiz ulu Ön'ler Jl_tatürk'e yaprlmaı< 
istenen yağmç teşebbüsürden ötiirü ek 
duğumuz üzüntiı çok büyüktür. Hain _ 
leri tarihsel bir gerçeklik olan Çerke" 

Etem ve arka~:-slarını ilenç ve iğreniş· 
le anarız. Büyük Şefimize karşı besle_ 
diğimiz içten gelen derin bağlılığımızı 
bu vesile ile bir kere daha te krarlark, ıı 

sağlık ve esenlik içinde basbuğhık öde

vini daha nice yıllar başarması dilek!~ 
rimizdir. 
Antakya ve lskenclerun ve havalisı 

türkleri yardım birliği 

* :;. * 
Beyoğlu, 21 ( A.A.) - S ma ve dola

yısiyle memlekete karşı yapılmak iste· 
nilen suikast btitün musevi vatanclaşlü· 

rı müteessır etti. Bu haınleri lanetle
mek herkes için bir ödevdir. Hayatının, 
ülkenin ve bütün vatandaşların yüksel· 
mesi ve ilerlemesi için daima kaim ol· 
ması elzcmdiı. Var ol. 

Mı:,evi rema;ıti ikinci başkanr 
Hami G. Rei:.11er 

ı: :,c. * 
Bak•r1,öy1 21 ( A .A.) - Büt 'n var

lrğ m zı bo~clu olıluğunıuz iz ulumu 
ha'-:kın 'a a:c"''< arın b sleclikl,.ri çolt 

kötii dfr;ıünceler~ son~nz tec,.sürlerimi· 
zi say«ı;arrmııla sunarrı. 

Vus:It Ta'ıc:irı. 7erııep Necati. 
Mıiberra 

:~ ·~· .. 
Pangaltı. 21 (A.A.) - Ulusun göz. 

· ebe,;ine kaste enlere lımetkr. Ülkcyı 
kurtarc.11 ulu on lcrc sağlıklar ve Cbı.;_ 

di muvaffakiye.Jcr dilerim. 
Celal Nuri 

~::. * 
Pendik, 19 (A.A.) - Yüce kurtan _ 

er ve yaratıcı yuksek şahsiyetinize ha· 
inlerin yapmak istediği yagıncın kalbi
mizin olanca gücii ile tel'in ettik. Fe _ 

Jaketimize yürümek is~iyen bu c n · 
körlerin şiddetle ceza görmesini diler 

ve sönmez. bitmez. candan saygı 

sevgilerimizi sunarız. 
Pendik halkı namına uray ba~kanr 

Abdüllah Ekim 

Antepte: 
Antep. 21 (A.A) - Gözbebeğimiz 

hakkında katil diişünen sefillere karsı 
memleketin duyduğu iğrcnmeler ço

0

k 
derindir. Yurd hainlerini ilençle anar_ 
Jren, sevgili Atatürk'ümüze uzun yaş

Jardileriz. 
c. H. P. llyönkurulu başkan vekili 

Göksel 

Trabzon.da: 
Trabzon. 22 (A.A.) - Atamızı he

def yaparak türk ulusuna kıymak iı; _ 

tiyen alçaklara lanet. Size ve hepimize 

geçmişler olsun. 
Uman Sabit Coskun 

Samsımda: 
Samsun, 22 (A.A.) - Birkaç hai . 

ııin siz ulu önderimize tertib ettiği su _ 
ikastı tel'in ve tanrıdan ebediyen türk 

ulusunun başında bulunmanrzr dileriz. 
Samsun ceza evinde mevkuf ve 
mahkDmlar namına Bafralr Meh

met oğlu Şükrü 

Bcıfrnda: 
Bafra, 21 (A.A.) - En büyüğümü

ze karşı hazırlanan ve sonuç.sw: kalan 
komplonun hain müteşebbislerini ilçe
miz namına tel'in eder, derin saygr ve 
sıhhat temennilerimizi aczeyleriz. 

Bafra C. H. F. llçeyönkurul başkam 
V. Günday 

lneboluda. 
İnebolu. 21 (A.A.) - Hırslarının 

ve nankör emellerinin tahakkuku için 

ekmeği ile büyüdükleri millete hiya -
net eden ve düsmanla beraber olan yurd 
sürgünü Çerkes Etemle reşidin suikast 

te51ebbüslreini tel'in ederiz. Ulu Önde
rimizin başımızda çok yıllar yaşaması 

öz dileğimizdir. 
Parti Ba~kam Tevfjk Koçak. Şat'bay 

I brahi m Gur<lal 

ll<•nemende: 
Menemen, 19 (A.A.) - Türk dü§ -

manı ve yurdu bazı alçakların türkün 

gözbcbeği ve kalbine karşı suikast ta
savvurunun işitilmesini büyük bir neL 
ret ve istikrahla karşılayan Menemen 
çevresi büyük kurtarıcımıza candan 
bağlılığrnr bir kere daha izhar ederken 
hainlerin en krsa bir zamanda cezalan _ 
clırrlmalarrnr diler, tükenmez saygTla
ı ını sunar. 
Şarbay idris Trnaz, C. H. P. Başkanı 

Kemal Oskay 
* :{.:~ 

Menemen, 21 (A.A.) - Gazete sü -
tunlarında hainler tarafından suikast 
yapm::ığa teşebbüs edildiğini gorunce 

ç.ocuklarımla derin teessüre garkolduk. 
Size hain gözle bakanları Allah kah -

r t~in. 

Receb o~lu Hüsarnettin 

[),. rre1l<irıidt•: 
Devre kanı. 22 ( A.A.) - Nahiyemiz 

halkı sana uzatmak ist nilen hain ellerl 
lanet ve nefretler yağdırmakta olduk -
!arını \'e bu suretle samimi derin rluv

~u larımızr bir kere dııha özcandan su -

narrz. 
C. H. P. Yönkurııl başkam Dr. 

Sait Ta rııaç 

Gı1111li!:ıe: 
GcTiik. 21 (A.A.) - Gözbebeğimiz 

ve ıcn büyüğümüze karsı kurulan hi -

\'<met tuzağının bütün ulus ve bütün 
yurd için kıırulduğunu idrak eden halk 

ve kurullarımıı. bu sefillerin bir 
evel cezalandırrlriıö-ını görmrk ister -

1 en ulu atalarına sonsuz ömür ve sağ 
!ıklar diler 
r. 1-[. 0 ilceyönkurıılıı l ask.wr Z. Kay. 

t;irıe( e: 
Çine, 21 (A.A.) - O kötü kastın, 

o kard dusünccnin haberini alan Çine 
halkı hırs ve nefret püskürüyor. Çün
kü. bu. bütün türk ulusuna, onun dev -

rimi er~inli~ine ve varlığına bir kast 
d mcktir İnsanlık yaşadıkça tarih v -

kundukça yasayacak olan Atatürk adı 

ve özü ölmez ve öldürülmez. Bu kötü 

kastı ve bunun alçakça girişmenlerini 
lanetleriz. ve kendilerine halkın hırsı
nr yenecek ve ibret verecek cezalar di -

!eriz. 
Şarbay. S. Akan, C. H. P. /Jçekıırul 

Başkanı A. Ciner 

llgmdtı: 
Ilgın. 21 (A.A.) Bütiin ulusun var

lığı elemek olan yüce varlığınıza kas 
tetmek istiyen hainleri kükreyen bir 
coşkunlukla ulus tel'in etmekle beraber 
Hiyık oldukları cezalara kısa bir çağda 
çarptırıldıklarını görmekle ancak he -
yecanlarım teskin edecektir. Ulusun 
bu duygusuna dilmaç olurken sonsuz 

sayğıları.mızı da sunarız. 
Kıpçak, Parti ba!(:anı Sabri Daran, şar 
bay M. Afacan, öğretmenler adına Yol. 
dır, g<•nçler birliği başkanı S. Kıpçak, 
hava kıırum S. Afacan. Çocuk esirge -
me kurıımu H. Ali Veı·en, kızılay M. 
Tevfik. 

lsJ.ilipte: 
İskilip, 21 lA.&.J - ıçımızın yana. 

rak aldığımız acı haber bizi yaraladı. 
Ulusun benligini ve varlığını kazandı
ran sana böyle bir kast yapılamaz. Sen 

bizim kalbimizin içinde yaşıyorsun. 

Yokluğunu tanrı bize göstermiyecektir. 
İskiliplilerin derin acılarını, seni yok 
etmek için alçakça, düşünenlere şiddet
le lanetlerini ve kurtardığın yurdun ba. 
şında ebediyen bulunman dileklerini 
candan sunarım. 

C.H.P. ilçcyönkımıl bask nr 

C. Köstekçi oğlu 

lnegülde: 
İnegöl, 19 (A.A.) - Yüksek vnrlı

ğınıza yapılmak istenilen alçakça kr. 
mıltının doğarken boğulmasından yük
sek sevinç duyar, hayatınızın çok uzun 
sürmesini diler, saygılarımızı sunarız. 

lnegöl öğretmenleri birliği başkanı 
H. Saygın Işık 

Acı payamda: 
Acıpayam, 20 (A.A.) - Ölu özu _ 

nüze karşı tasarlanan yağmçtan ötürii 
derin üzüntümüzü ve başarılmamasın
dan duyduğumuz büyük sevincimizi su· 
nar, o kara elleri hınçla ileriz. 
Acıpayamlı/ar adına şarbay M. Çıkıncı 

Hursada: 
Bursa, 21 (A.A.) - Bütün varlık _ 

lan ve benlikleriyle sana ve yüce ül _ 

küne bağlı olan öğretmenler, sana kıy
mak küstahlığında bulunanları lanet _ 

le anarlar . 
Bursa öğretmenler birliği ba.şkaw 

Ali Bayzın 

Uşakta: 
Uşak. 23 (A.A.) - Ulusumuzun en 

büyük varlığı yüksek şahsınıza yapıl
mak istenen alçakça komplodan duydu· 
ğumuz nefreti derin acılarımızla bildi. 
ririz. Biricik güvenç ve inancamıza da
yanarak yaşamak bizler için en kutsal 
bir ödevdir. Derin saygılarımızı suna
dırz. 

C.H.P. başkanı ve şarbay H. Can. 
doğan hslkevi başkam Yusuf Aysal, 
türk hava kurumu başkam lsmail, id· 
man bölgesi başkanı Şerif Akçay, Tu
ran idman yurdu ba§kam Tahsin Tural, 
Ergenekon idman yurdu başkanı ihsan 
Özbayrak, gençler birliği başkanı Ha. 
şim Uşaklıgil, avcılar kulübü b~kanr 

Cemal Türkay, tecim ve endüstri odası 
başkanı Mustafa Bacak, kızı/ay başkanı 
Hilmi Sayar, çocuk esirgeme kurumu 
başkanı Asım Topuz, ulusal ekonomi ve 
biriktirme başkanı Azmi Yılancı, ta
rım odası başlcıını Nuri. 

* :f. * 
Uşak, 21 (A.A.) - Yüksek şahsını. 

za karşı yapılmak istenen suikastı biz 
öğretmenler nefretle karşdadık. Bü -
yük ülkümüze ve rejim yoluna baş 

koymuş ilçe öğretmenlerinin saygıla _ 
rmı tekrarlarım. 

Uşak öğretmenler birliği başkanı 

Y. Sümer 

Bolıkesirde: 
Balı;cesir, 21 (A.A.) - Varlığına 

fena gözle bakana lanetler eder, sağlık, 
selamet ve muvaffakiyetlerinizi dile -
rim. 

Varlrğmrxla var olan eczacı 
Kfızrm Can 

}' ozgulla: 
Yozgat, 20 (A.A.) - Gazetede oku

duğumuz suikast girişimi bizi sinir 
kesti. Devrimlerimizi eserleriniz kar. 
şısmda artık değil içerden hatta dışar
dan en koyu bir düşmanımızm bile su
kastte bulunmıyacagınr zerre kadar ol. 
sun taşıyacağı insanlık ve mertlik duy· 
gusunun mani olacagını sanırdck. Ya
ZLklar olsun ki her şeyden sıyrılmış, 

canavar kesilmiş adc1mlar da var. Eğer 

bu işte bir ti.ırk saylavmın parmaı:, da 
saı' it olursa ona kaışı kullanılacak ke. 
lime yoktur. s.,e .. uikast besliycn al
çaklar, namussuzlar sunu iyi bilmeli
dir ki, devıım yapan, laı ı ı yapan 'ir 
adamın cam uluı;al ül ':iisu ur. ı n 
için sen ölmıyece sın, taı ıh 1:r ö.:. c 
siz:ın ulusal iılkünuz yaşıyac.ı ... tır A a. 
tı.irkümuz, bız partililer bir ti.ıy, uZ 

için canlarımızı fedaya hazıı old ""u
muzu ve sıze tul,enmcz omı.irlf.r dı C· 

diğimizi saygılarla bildirirken, sı ı:1.: •ı.1-

ikastı. hatta bt:yninde ufak bir kötulük 
duşünces: anlara · nlcrce ndret ve la· 
net yagdırırız. 

Yozgat C. H. partilıleri a<lırıa 

başkan Yusuf Dııgu 

{ozgad. 21 ( A.A.) - Yarattığın 

türk d.invasında size kötülük düşünen 
yok iken, Suriye'de alçakların kurun • 
tuları hükümetimizin, ulusumuzun öz -

lü düşünüşleriyle açığa çıktı. Size kas_ 
tetmek ulusumuzun varlığına kastet -

mcktir. Alçakların kökünden söküle • 
rek kafalarının ezilmesini hükümett n 

istedik. Size sağhk diler Yozgatlıların 
candan saygı ve sevgiluini sunarız. 

.M.K.Puşmfo: 

M. K. Paşa, 21 (A.A.) - Türk yur .. 
dunu kurtaran, sönmek üzere bulunan 
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yük~ek varlığına el uzatmak istiyenle
ri nefret ve lanetle karşılar türk ulusu
nun başında daha çok yıllar kalmanı 
candan dilerim. 

M. K. Paşa C. H. Partilileri namı
na ilçe başkanı B. Soyar 

Merzi/onda: 
Merzifon, 21 (A.A.) - Bütün tiiıikle

re ve türklüğe yeniden can veren, gün 
gösteren yüce varlığına yapılmak iste
nilen alçaklığı duymak ulusumuzun yü
reğine el atmak istiyen alçaklara ve 
bunlara el katacakJara karşı bütün 
meizifonlular içlerinden kızgınlıkla 

ilenç ve iğrentiler yağdınnaktadırlar. 

Ulusumuzun her işte ve her yönde ay
rılmaz lbir bütünlükle çevrenizde bü. 
tün acuna bağırır ve sağlıklar dileriz, 
Atatürkümüz. 

Bütün merzifonlular namına .şarbay 
Hamdi Acar 

Gönende: 
Gönen, 21 (A.A.) - Büyük yurd ve 

türıklük ülkümüzün en yüksek varlığı 

olan Başbuğumuza karşı yabancı ve 
kitli eller tarafından uzatılmak isteni
len kötü emelleri nefretle telin eder 
ve gönlümüzün Atatürk uğrunda ta
ptı çok derin saygı ve sevgi ile sonsuz 
bağlılığını sunar ve tekr .rlarız. 

Gdnen öğretmenleri kültiır işyarı Gok 

Ha~a: 

Havza. 21 (A.A.) - Ulusumuzun 
ulu başr, tilrk yurdunun biricik güne. 
ti, aana karşı yapılan alçakça komplo
dan ço kderin acı üzüntü duyduk ve 
tiksindik. Türk ulusu sensin, sana atı· 
lacak kurşun ulusun bağrındadır. Sa. 
na kıymak istiyen hain yurtsuzları şid
detle ilençler ve uzuıı yıllar seni ulus
la, ulusu seninle görmek isteriz. Sana 
aon~z esen tikler dileriz. 

Havza C. H. P. İlçe kurulu başkanı 
N~Kaynar, Şevket Eker 

* '(. * 
Havza, ıı (A.A.) - Ulusa ve onun 

yüce başına yapılmak istenen alçakça 
k3tü1Uğü bütün varlığımızla ilençler ve 
ulusumuzun llaşmda uzun yıllar aağ. 

tıkça kalmanızı candan dilerim. 

Hai:ıbekteftQ: 
~acıbektaş, 21 (A.A.) - Bir yığın 

alç.ağın yüce varlığınıza yolladr:kları 

yağıoççılarm yakalandığını Hacıbek

taş halkı sevinçle haber aldı. Hainle· 
tin layik oldukları cezaların ftJir an ev. 
vel verilmesini ulus heyecanla bekler, 
ulu önderine uzun yaşamalar diler. 

Bandrnıada: -
Bandınna, 21 (A.A.) - Sana uzatı

lan hain eller kahrolsun. Kalbimizde _ 
lln. Sana bağlıyız, başımızda daha çok 

'3'8-
Urlada: 

Urla, 19 (A.A.) - Ulusumuzun eşsiz 
~nderlne uzatılmak istenen kara eller 
bundan böyle de kırılacaktır. O büyük 
varlığın önünde, içten gelen saygılarla 
eğilir, alçaklara lanetler ederiz. 

Akta~. Ôztürk, Akrn 

Mudarıyada: 
Mudanya, 21 (A.A.) - Büyük ulu

sumuzun sevgisi, neşesi, canı olan yü
ce varlığına karşı gene uzatılmak iste. 
nilen hain ve namussuz elleri teessürle 
öğrendik. Ötekiler gibi bu da doğma
dan öldü. Bunu elan bilmiyen ve ne
dense bilmek istemiyen alçaklar iyi an. 
lasınlar ki, sen yalnız değilsin, sen bü
yük türk ulusunu teşkil eden bir var
lıksın. O varlığı yok etmeye yelten.. 
büyük türk ulusunu öldürmek demektir. 
Milli sınırlar içerisinde bu gibi düşün
celerle malili o.Janlara şaştığımızı arze· 
derken sonsuz varlığınıza bir daha bağ
lı olduğumuzu tekrarlarız. 

Mudanya halkı rıanıına 
şarbay Galib Atılgan 

Amasyada: 
Amasya, 21 (A.A.) - Yurdun hii

yük kurtarıcısına ve ulusal ~c.ine karşı 
bu kez de bir ya~mç tertib olunduğu 
hakkındaki haberler amasyalılar gön
lünde derin izler U} andırdı ve htt a 1. 

ça.kça işe cüret edenleri herhalde ceı;a. 
sının ağır surette verilmesi.ıi sabırsız
lıkla beklemekteyiı. Cumıı riyet h ükü. 
metinden, yakalanan hainlerin layık ol
dukları cezayı görmelerini bekliyen a· 
masyalrlarm bu yürekten gelen duygu. 
larınr yüce katınıza arzedcrim. 

Amasya şarbayı Celal Erol 

Çiçek.dağda: 

Çi~kdağı, 22 (A.A.) - Bayağı u -
maylar taşıyan alçak kalh1i bir ta!e,m 
yurd<ıuzların türk elinin söıırnı.:z gün 
şi olan sevgili atamıza kar~ı yagınçta 

bulunmak istedikleri yayıntısı kent 
halkı tarafından iğrençle karşılanmı~

tır. Atamıza kötü niyetle el uzatmaya 
yeltenmiş olan canavarların yok edil· 
melerini sahırsızlrkla beklemekte oldu. 
ğumuzu arzeoer ve sağlıklar dileriz. 

Termede: 
Terme, 21 (A.A.) - Kötü düşün -

celerle smırlarrmızdan gelen alçakl 
rın maksadını, kazamız halkı derin t~· 

es.sürlere bürünerek haber aldı. Bi ~ı 
candamarrmızdan vurm;ık ısı ıyor · 1 1 

Bunlar türk yurdunun ve ulusunun ı--. 

tilleridir. Hemen yakalanmaları tces -
sürlerimizi yatıştırdı. Bu melunlar lı • 

kında verilecek son hükmü sabırsızlık_ 

la bekliyoruz. Bu duyum üzerine top 
lanan halkm (Geçmi$, olsun Ulu Ata _ 
mız) bağrışlarını siıe ulaştırırken r 

su.z saygı ve bağlılıklarımızı bir k:ıt 

daha tekrarlarız. Ulusun haşrnda çok 
pek çok yaşa. Ulu Atamız. 

Köycezd~: 
Köycez, 21 (A.A.) - Yüksek varh . 

ğınıza uzanan eller kalbimizde d rin 
yaralar açtı. lhülme sen, büyük şef 
Bu yurd üzerinde güneş gibi her gün 
doğacdksın. Yarattığın ulusal dava v .: 

evrensel ülkünün gerçekleşmesi yok~ 

da bütün ulus ve gençlik izini güde 
cektir, 

Köycezliler .1drrıa şarha v Tevf:· 
B :n•kent, C. H. P. ilçeyönkurul ba-. 

kam Siikrü ilhan 

1'olaıtıa: 
Tokat, 21 (A.A.) - Nice başlar -

dan yüce başına kıya kuranları kargış
larız. Göklerimizin güneşi gönlümüzün 
ateşi varlığımrzm her şeyi sensin. Bü
gün kültür izdeşleri ulusumuzla bir a· 
ğızdan sana (geçmiş olsun) deriz. Ka _ 
rakanlı niyetlere karşı kalbımiz senin
le birlikte çarpıyor. 

Öğretmenler birliği başkanı 
Hikmet Sakman 

l ' eni l'of,,'Uda: 
Yenitoça, 20 (A.A.) - Türklüğün 

varlığım yaratan, tanıtan ünümüzsün. 
Acunun ömrünce yaşayacaksın. Sana 
kirli el uzatacak adamlar kim olursa 
bizden değildir. Sonsuz bağlılıklarımı
zı ve derin saygı ve inanımızla sunarız. 

C.H.P. Mehmet Koç, M. Güvenoğlıı 
Koy başkanı Süleyman Ôzbaş, baş öğ _ 

retmen F'ahri Ertürk 

1
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uı gullutlrı: 
Turgutlu, 10 (A.A.) - Göz bebe· 

ğimiz olan atamıı.:a yapılmak istenen 
melunane suikasti işiden turgutlulaı 

bunu lanetle karşıladılar, baştan başa 

hey~can geçiren ve izinizde yürüven 
ve uğnınuzda canlarını f\!daya hazır 

40 bin Turgutlu halkı sonsuz tee<;sÜr. 
le ebedi bağlılıklarını sunarlar. 

C. !/. P. başkanı şarbay 
Cevat Okton 

Y ağınç teşebbüsünü telin 
tçin yurddaşlar yer yer 

n1iting yapıyorlar 
.'iilif kede: 

Silitke, 23 (A.A.) - Başbuğumuz 

Atatiırk'e yapılmak istenilen suikast 
teşebh+•iindeıı doğma acı ile cwnuriyet 
alan ıncfa toplanan binlerce halk miting 
yapmışlar ve melunlara lanetler yağ

dırmışlar, Atattirk uğrunda her fcda-
1.:arlığr yapacaklarına bir rlaha anrliçe· 
rek ve Atatürk anıtına çelenk koyarak 
dağtlTT'T~ !ardır. 

.41ıtulyuda: 
Antalya, 23 (A.A.) - Atatürk'e ya

ğınç girisimini ilemek için dün on binl" r . 
ce antalyalı cumuriyet alanında bir mi

ting ıapmıştır. Mitingde Antalya hal
kının derin heyecanlarından ve soi'-mz 
A tatiirk sevgilerinden bahseden söylev
ler verilerek yağınç ilenmiştir. 

Halk adına Atatürk'e çekilen bir teL 
grafta kendisine kıymak istiyen yurtsuz 
ve vicdansızlara karşr duyulan ilenç ar
ıedilm;stir . 

Siııupta: 
Sinop, 23 (A.A.) - B•ıgiln Cumu _ 

riyet alanında yediden yetmişine kada: 
toplanan halk göz bebeğimiz Atatürk'e 
karşı kurulmak istenen p ~ısuyu ve bu 
pusuyu kuraca!darı eşi görülmemi"- bir 
coşkunlukla lanetlediler ve büyük Ön -
derimizin açtığr yolda daha hızla y · ·i 

meğe ve ölüncüye kadar ulu başkanla . 
rına bağlı kalacaklarına bir kere d-~, 

andictilcr. 

Alan yada: 
Alanya, 23 (A.A.) - Türk tarihini 

yaratan, ulusun gözbebeği ofan Atatür. 
ke uzanmak istiyen kirli elleri tel'in et
mek üzere toplanan halk bir tek kallı 
gibi hain teşebbüsü tel'in etmiş ve da _ 
ima Atatürkümüzün başlarında türk se
masının parlak bir güneşi olarak kalına_ 
sıru candan dilemiş ve ona uzanacak el
leri kırmak ve uğru11da canlarını vermek 
için andlarmr tekrarlamrşlardrr. 

Adanadcı: 
Adana, 23 (A.A.) - Büyük Önde -

riıniz Atatürke yapılmak istenen sui _ 
kast teşebbüsü şebrimiıde çok kötü kar 
şılanmış ve halkmuz bugün saat 16 da 
Atatürk heykelinin önündeki alanda bü
yük biı- miting yaparak hainleri tel'in 
etmişlerdir. Daha saat 13 ten itibaren 
halk dükkanlarını kapayarak miting ye
rine akmağa başlamıştır. Sokaklardan 
geçmek güçleşmişti. Alanda 45 bin ikşi 
vardı. Belli saatta nutuk başladl. Miting 
heyetinden İsmail Safa Özler, Baya· 
Semsa, heyetten Sabri Gül, avukat Sa 
bih Baki Tonguç sıra ile heyecanlı söy. 
!evler verdiler. Halk çok yerlerde (kah
rolsun hainler) diye bağırmı~tx. Alan _ 
da bulunan bütün halkın söylevleri din 
liyebilmek için tertibler alınmış ve · 
parlörler konmustur. Mitin& çok dti7 

gün olmuş ve söylevlerden sonra Ata 
türk'e, İsmet İnönli'ne ve lç İşleri Ba 

kanl1ğma saygı ve sevgi telgraftan çe • 
kilmiştir. 

iti er :1inde: 
Mersint 23 (A.A.) - Bilgün mersin. 

liler çok heyecanlı bir gün geçirdiler 
Şehrin ortasında bulunan geniş meydan
lıkta toplanan binlerce halk büyük Ön 
derimiz Atatürk'e yapılmak istenen sui
kastı sonsuz heyecanlar ve hınçlı göa • 
terilcrle tel'in ettiler Gençler tarafın 
dan ateşli söylevler verildı, Şiirler okun. 
du. Ulu önderlerine sarsılmaz bağlarla 
bağb olan mersinliler ona kar~ı duy -
dukları ta;kın s~vgilerini ve suikast ha _ 
dis.:sinden duydukları acıyı coşkun bir 
sesle haykırdtlar. 

1 ~ parıada: 
lsparta, 23 (A.A.) - Büyük Önd<"ri

miz '7e göz bebeğimiz Atatürk'e alçakça 
ve namussuzca yapılmak istenen suik .. st 

haberi halkımız üzerinde unutulma,. 
bir ıstırab ve sonsuz bir asabiyet uyan. 
dırmıştır. Binlerce halk teessürlerini ve 

hainlere tiksintil~rini bildirmek için bil· 
yük br miting yapmıştır. Türklüğün en 
aziz kurtarıcısı ve türkün kalbi olan bil 
yük şefin anıtı önünde gençlik adına 

söylevler verilmiş, ve hadise izah edil • 
miştır. Büyük şeflerine her an sağhk 

dileyen ve onun varlığını ve eserlerini 
koruma rotunda her şeyini vermeğe ha
zır olan Isparta halkı ve gençliği bu na· 
mussuzca, vatansıcza olan kirli hare _ 
keti lanetle ve nefretle karşılamışlar ve 
(kahrolsun) cliye bağırmışlardır. 

Halkevinde de önemli bir t~plantı 
yapılacaktır. 

Konyada: 
Konya, 23 (A.A.) - Bugün bükü _ 

'"'et meydanında 11 de binlerce halk ve 
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bütün esnaf kurumlan ve gençliğin top 
lulugu ile büyük bir mi.ing yaprlmıştır. 
Mitingte Atatıirk'e yapılmak istenen ya
ğınç biiyiik bir hmçla lanetlendi, ve bü
yük sefe saygr ve candan bağlrhk te?.a _ 
hüratı yapıldı. 

Topluluğun sevgi ve saygılarım bü
yük Öndere sunma~t için önergelenen 
telgraf alkışlarla kabul edildi. Onurla _ 
nna telgraflar çekildi. Konya bir kalb 
ve bir vücud ile Atatürke sevgisini bil
dirdi ve melun vatansızları telin etti. 

Sivrilıisarda: 
Sivrihisar, 21 (A.A.) - Yedi yaşın

dan yetiş yaşına kadar bütün Sivrihisar 
halkı size karşr yapılmak istenilen ya
ğıocı kargrınıştu. Halkın yüreğinden 

gelen bu sevgi ve saygıyı kabul etme
nizi ilçe adına diler ve saygılarımı su. 
narım. 

Erdel•te: 
Erdek, 21 (A.A.) - Siz halbkarı· 

mıza uzanmak istiyen alçak ruhlu türk 
düşmanların suikasta teşebbüsünden a
sabiyet içerisinde bulunan binlerce hal. 
kımız toplantısında bu melaneti kendi 
varlığına caniyane bir tecavüz telakki 
ederek telin etmişlerdir. Halkımızın 

teessür duygularını minnet ve şükran
larla sunar ve arzı tazimat eylerim. 

Salihlicle: 
Salihli, ?1 (A.A.) - Bugün uray a

lanında toplanan bütün Salihli halkı 

varlığınıza kıymak için sınırlarımıza 

girerek adaletin pençesine düşen alçaJc.. 
lan nefretle telin etmişler ve ulusumu· 
zun kalbi ve başı olan büyük kurtarıcı
mıza sevgi ve bağlıhklarrnı ve yolu. 
nuzda daima varlıklarını feda etmeyi 
ve ıbaşrmızda daima sağ ve var olmanızı 
bir daha bildirmişlerdir Sonsuz saygı
larınuzla arzeyleriz. 

Şarbay vekili Rıza M utaiaoğlu, 
C.H .P. başkanı Ertürk 

Swasıa: 
Sıvas, 22 ( A.A.) - MelOn bir kaç ha· 

inin büyük Atamıza yağınç yapmak i. 
çin işe başladıklarını duyan, bundan bü
tün sinirleri gerilen heyecanla kayna· 
yan Sıvas halkı, cumuriyet alanında 

büyük bir toplantı yaparak bu hainl
ri l~netlerlc, nefretlerle andı. Acun bil
melidir ki büyük Atatürk bütün bir 
türklUktür. Ona yan bakmak bütün türk 
ulusunun kalbini hançerlemek demek
tir. Hainleri lanetlediğimizi Atamıza 

hemen ula.!?tırmamız kıvancını bize ba.. 
ğışladr. 

C.H.P. başkam A. Gözet, halkevi 
ba~kanr · Hazrk, belediye başkan vekili 
Vahap, tüccardan Mela. tüccardan K. 
Yalçıner, ticaret ve sanayi oda•>1 bas· 
kanı Fahri, li.<>e direktörü Ômer. Klir f . 
Sözen. 

Yurdd!lş: 

Bankada hiri9'tirme hf•sa
bı olmıyan yurıMaş, arsmlu
ı.ml taı-;arruf µ;iinii ~en de hir 
tasarruf hesahiyle <;ık. 

Ulusal Ekonomik ve artırma kurumu 

~--~~--~-------~ ... 

1 Ankara Belediye Reisliği 1 
llanları 

İLAN 
1 - Yenişehirde eski 21 in 

ci adada Ononuluk sokağında 7 
kapı numaralı 570 M2 arsa üze. 
tine yapılan k~rgir ev kapalı 
.zarf usuliyle satılığa çıkarılmış.. 
tır. 

günü saat onda belediye bina. 
sında levazım direktörlüğil oda
sında yaprlacaktır. 

4 - İstekli olanlar artırma 
ve eksiltme kanununda yazılı ta
rifat dairesinde teklif mektupla
rını teminatlarile birlikte ihale 
saatinden tam bir saat eveline 
kadar komisyona vermiş olmalı
dırlar. 

:\1ilh !\'ltidafou \ t-kaldı 
Satma ima K omİ~)·onu 

Uanl~rı 

riyle birlikte belli gün ve saatm. 
d<'n en aı bir saat evvel satm 
alına komisyonuna gelmeleri 

(29-19) 1-4599 
BİLtT 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ( 50) 
adet Subay ve (300) adet erat 
etejeri açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Hepsine biçi· 
len k ymet (3300) liradır. İha
lesi 26·10-935 cumartesi saat 10,5 
dedir Muvakkat teminatı (247) 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve sart· 
namesini almak ve görmek üze
re bedelsiz olarak her gün öğ. 
leden sonra M. M. V. satmalma 
komi'lyonundan alına:bilir. Ek 
siltmeye gireceklerin 2490 nu· 
maralı kanunda gösterilen ·vesa· 
ikle ve teminat mektubiyle bir. 
tikte belli gün ve saatında M. M 
V. Satınalma komisyonuna gel-

1 - Bir metresine biçıien e
der 280 kuruş olan 2800 ila 3700 
metre kurşuni kaputluk kumaş 
kapalı ıarfla eksiltmeye konul
muştur. 

zarlığı 26-lU-935 cumarte::ıi gürı i' 
saat 11 dedir. Satmak istiycn!rı 
otomobilleri ile beraber pazar
lık gün ve saatrnda M. M. R::ı_ 

kanlığı satın alma komisyonuna 
gelsinler. (313~) 1-4816 

2 - Bedeli nakden ve peşi · 
nen verilmek şartiyle (5740) li
radrr. 

3 - Muvakkat teminat (431) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iS
tiyenler her gün muhasebeye ge 
lebilirler. 

5 - İhale 7. 11. 935 perşem· 
be günü saat on beşte artırma 
ve eksiltme komisyonunda yapı
lacağından artırma ve eksiltme 
kanununda yazılı tarifat daire • 
sinde teklif mektupları teminat· 
lariyle birlikte ihale saatmdan 
bir saat evetine kadar komisyon 
reisliğine verilmiş olmalıdır. 

(3-045) 1- 4699 

İLAN 
1 - Temizlik işleri, bahçe

ler ve sıhhiye hayvanlarının bir 
senelik iaşeleri için lüzum olan 
(75 bin) kilo arpa ve (75) bin ki
lo saman kapalı zarf usuliyle ek. 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Nümune ve şartnamesi
ni görmek istiyenler hergün te
mizlik işleri direktörlüğüne ge
lebilirler. 

3 - İhale 4.11.1935 azartesi 

5 - Muhammen bedeli (6750) 
ve muvakkat teminatı (506,25) 
liradır. (3098) 1-47 59 

İLAN 

1 - Temizlik müı:ıtahdemini 
için (272) takım elbise (kasket 
dahil) açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Elbiselerin muhammen 
bedeli (2448) muvakkat temina
tı (183,60) liradır. 

3 - Eksiltme 4.11.1935 pazar· 
tesi günü saat ıs de levazım di
rektörlüğü odasında müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılacak. 
tır. 

4 - Teminatın ihale saatin
den evel belediye veznesine tes
limi ile mukabilini alacak mak
buzla eksiltmeye girecektir. 

S - Şartname ve nümunesini 
gör-nek istiyenler hergün temiz
lik işleri direktörlüğüne gelmeli· 
dirler. (3099) 1-4760 

İLAN 
25 teşrini evel 1935 den itiba. 

ren ikinci ekmeğe dokuz buçuk 
kuruş fiat konulmuştur. (3171) 

1-4866 

Ordu sıhhi ihtiyacı ıçın 3.ı 
kalem ispenciyari alat ve kim
yahane makinalarr kapalı zarf u · 
suliyle satın alınacaktır. Hepsi
ne biçilen kıymet (25000) lira. 
drr. İhalesı 30-11 ·935 cumartesi 
günü saat 10,5 dadır. Muvakkat 
teminatı 187 5 liradır. Evsaf ve 
şartnamesini almak ve görmek 
üzere bedelsız olarak M. M. V. 
satın alma komisyonundan ah
nabilr. Eksiltın.!ye gireceklerin 
2490 numarah kanunda gösteri. 
len vesaikle ve 1875 liralık te· 
minat ve teklif mektuplarile 
birlikte belli gün ve saatından 
en az bir saat evvel satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2951) 

1-4598 

BİLIT 

Ordu sıhhi ihtiyacı için (300) 
bin adet pansuman paketi kapah 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Beheri biçilen kıymet {35) ku
ruştur. Muvakkat teminatı 6500 
altıbin beşyüz liradır. İhalesi 
28-11 ·935 perşeın~ günü saat 
14,5 dadır. İstekliler evsaf ve 
şartnamesini almak ve görmek 
üzere 525 kuruş mukabilinde M. 
M. V. Satınalma komisyonun. 
dan alınabilir eksiltmeye gire
ceklerin 2490 No. lu kanunda 
gösterilen vesaikle ve 6500 lira· 
hk teminat ve teklif mektup!•· 

meleri. (2948) 1-4583 

BİLlT 
ı - Bir metre~ine biçilen e 

der 270 kuruş olan 650tı. metre 
haki elbiselik kumaş kapalı zart- · 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28 birinci teşrin 
935 pazartesi günü saat ıs de· 
dir. 

3 - Şartnamesi parasız ola. 
rak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
ahnır. 

4 - Eksiltmeye girecekleı 
1316 lira 25 kuruşluk ilk inarı 
parası mektup veya makbuzlari 
le oirlikte kanuni şekilde hazır
ladıkları teklif mektuplarını iha 
leden bir saat evvel M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(2936) t-4564 

2 - İhalesi 28 birinci tt~. 935 
pazartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartname parasız olarak 
komisyondan alınır . 

4 - Eksiltmeye girecekler 
777 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlarile birlikte 
kanuni ~ekilde hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihaleden bir 
saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri (2937) 1-4565 

BlLfT 

189 kalem kimyevi ahit ve 
katramıcalar açık eksiltme sure. 
tiyle satın almacaktır. Hepsine 
biçilen kıymet (1350) lira 35 ku · 
ruştur. İhalesi 26-11-935 salı gü. 
nü saat 14 dedir muvakkat temi· 
natı muvakkatesi (101) lira 28 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesini 
almak ve görmek üzere bedelsiz 
olarak M.M.V. satınalma komis· 
yonundan alınabilir. Eksiltmeya 
gireceklerin 2490 Nu. lu kanun
da gösterilen vesaikle ve 101 
lira 28 kuruşluk teminat mektu
biyle birlikte belli gün ve s;ıatın 
da satın alma komisyonuna geL 
meleri. (29.'iO) 1-4582 

BİLİT 

Kaııtıkaçtı otomQJilİ: cvelce 
piyasada çalışmış bııl•ın.111 Kap
tıkaçtdardan sa~lam bir tanesi 
pazarhkla satm ahnaca1~tn. P"I. 

BİLİT 
St:rum aşı evinde mevcut (5) 

aqet Otoklav tamir edilecektir. 
Tamır bedeli (100) liradır. Pa
zarlığı 26-10.935 cumartesi gli· 
nü saat 10 dadır. Tamir edilecı·k 
beş adet Otoklavlara takılac::ık 
parçaların adedini anlamak ve 
şartnamesini görmek üzere her 
gün M. M. V. satın alma komis- · 
yonuna müracaat ve pazarlığa gi· 
receklerin betli gün ve saatınde 
satın alma komisyonuna gelme. 
leri. (3132) 1-4814 

tJ,AN 
Hava müsteşarlığı inşaa1 şu· 

besi için bir mühendisı.- ihtiv::ıc 

vi\rdır. Ücret bidayeten 126 lira
dır. İstekli olanlar nüfus tezke· 
r ·si. hal tercümesi ve diploma 
tasdikli suretlerı ile bonservis. 
srhhat raporu ve istihdamına ma· 
ni bir hali olmadığı hakkında 
emnivet Md. hüsnühal mazbata
larivle Hava müste$arhğına mü
racaat etmeleri talip fazla bul un. 
duğu takdirde müsabaka imtiha· 
nr vanrlac;ıih <:Vıl\~1 1-47~1 

Kiralık oda 
Şehirde iyi mobilyalı, :;u, ve: 

elektrik ile beraber bir oda ki
ralı ktrr. Aylığı yirmi liradır. 
İstiyenlerin S. G. Rumzu ile ba.. 
sım<'vimize bildirmeleri. 
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..-' 
li ve 20 "°mprimeflk ambalajlarda 

.bulunur. 

~
mba1aj ve komprimelerin 

zerinde halisliğin timsali 

an EB markasını arayınız. 

P. T. T. levazım Müdürlüğünden: 
P. T. T. Fabrikasr için lüzum görülen 4250 lira muhammen kıy

metli bir tane Gravtır ve pantograf makinasr 6 ikinci teşrin 1935 
tarihinde saat 15 te açtk eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 
mezkilr tarihe rastlayan çarşamba günü muayyen saatta 319 lira
dan ibaret muvakkat teminatlarmr idare veznesine ytrrarak ala
cakları makbuz şartnamede istenilen vesikalarla birlikte P. T. 
fi'. Umum Müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonunda bu-
1uwnalarr lhımdır. Bu baptaki şartname Ankarada Levazım Mü. 
düdüğünden İstanbulda Levazım Ayniyat şuğbesinden her gün 
parasız olarak verilir. (2684) 1-4222 

Kırkağaç .belediye Reisliğind~n: 
Sıhhat ve Nafıa Vekaleti celilelerince tasdikli proJe:.ı muci

bince (Kocasu) yun çelik borular içerisinde Kırkağaç kasabasın
daki depoya akıtılması eksiltmeye konulmuştur. Keşif edilen be. 
deli (24453 lira 79) kuruştur. Şartname ve keşifname suretleri be
delsiz olarak Kırkağaç belediye reisliğinden alınır. Tasdıikli pro
je ter Kırkağaç belediyesinde görülebilir. Eksiltme 15 birinci teş
rinden :tibaren (45) gün olup ihale, 29 ikinci teşrin.cuma günü 
saat 16 da Kırkağaç belediye dairesindedir. Eksiltme kapalı zarf 
usuliledir. Muvakkat teminat mikdan (1834) liradan ibarettir. İS
teklilerin 2490 sayılı kanundaki vesikalarile iştirakleri ilan olu-
nur. {30721 1-4746 

DevJei _ J emir Yollarından: 
25 ikinciteşrin 1935 gününden itibaren Anadolu ve Toro:; Sü

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

Diğer tenzilli tarifeler üzerinden bilet alan yolcular bu tren
lerle seyyahat etmek istedikleri takdirde: katedecekleri mesafenin 
umumi tarife üzerindn hesaplanacak ücretlerinin yataklıda seya. 
hat edenlerden yüzde 25 i ve adi vagonlarda seyahat edenlerden de 
yüzde 12,S munzam ücret olarak ahnacaktır. 

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

Ankara ilbaylığından: 
l - İlimiz çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 168 ta

ne sap arabasının 4-11-935 pazartesi günü saat 15 de kapalı za.rfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

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

rülebilir. 
4 - İsteıklilerin arabaların % 7,5 tutarı olan banka mektu!bu 

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

İstatistilc Genel Dirf lctörlüğü 
El~iltme l{omisyonundan: 

. Şurayi devlet daireesi için (50) ve istatistik umum müdürlüğü 
dairesi için de (40) ton ki ceman (90) ton kok kömürü alınacaktır. 

Bu kömürün evsafı % ıo.ıı kül, % 1-1,5 kükürt, % 5 rutubet 
% 3 toz kalorisi ise 7000 - 7200 olacaktlr. 

Tahmin olunan bedel (2790) liradır. Eksiltme kapah zarf usu
lü ile Teşrinievelin 31 inci perşembe günü saat 14 de Devlet Şiira

:.ı ve İstatistik Umum Müdürlüğü binasında teşekkül eden eksilt
me komisyonlarında ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin % 7,5 tnuvakkat teminat mektuplarile birlikte zarf
ların açrlma saatinden bir saat evvel Komisyon reisliklerine ver· 
beleri lazımdır. (3010) 1-4647 

İnhisarlar Unıum Müdürliiğün_ 

den: 
1 - Kabatasta in"a olunacak 45000 lira bedeli keşif4i anbar bi· 

n<> s ı kapalı zarf usuliyle ek.3iltmeyc konulmuştur. ~ 
2 - Şartname ve p rojeler 225 kuruş mukabilinde K abatasta L e. 

vcı ım §ubesi veznesinden alınacakt ı r. 
3 - Eksiltme 7-11-935 t arihine müsadif perşembe günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve m i.ibayaat şubesi binasındaki alım ko
m isyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanunun tarifesi dairesinde % 7,5 muvakkat 
g üvenme parasile birlikte kapalı zarfları tayin olunan saattan bir 
saat eve) yani 14 e kadar komisyon reisine verilmesi lazımdır. 

(6540) 1~4754 

ULUS 

j · Jandarma genel komutanlığı 
Anlcara satınalma lcomisyonundan: 

Ankarada jandarma ve polis mektebi civarında yapılacağr ilan 
edilen 21554 lira 60 kuruş keşif bedelli koğuş ve tavla eksiltmesi 
geri bırakrlmıştır. (3101) 1-4847 

Harita Genel Direl{törlüğünden : 
1 - Muhammen bedel 1815 lira Harita Genel Direktörlüğü için 

(8) kalem fotoğraf malzemesi açık eksiltme ile satm alınacaktır. 
2 - İstekliler şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de 136 lira 14 kuruş teminat makbuzlarile 4-11-935 pa • 
.zartesi saat (10) da Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın al. 
ma komisyonuna gelmeleri. (3156) 1-4859 

Harita Genel l)irektörlüğünden 
1 - Muhammen bedel (4350) lira Harita Genel Direktörlüğü 

için (150) ton yerli kok kömürü açrk eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de 326 lira 25 kurus teminatı muvakkate makbuzlarilc 
8.11-935 cuma günü saat (14) te ·Cebecide harita Genel Direktörlü-
ğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (3155) 1-4858 

~ 

İLAN 

1500 adet lake karyola 12 ikin
citeşrin 935 salı günü saat 15,30 
da Tophanede satın alma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 
beher karyola 12 liradır. İlk te
minatı 1350 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyondan görüle
bili::. İsteklilerin kanunda yazılı 
vesikalarla beraber teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat 
evel komisyona vermeleri. 

(218) (6628) 1~4857 

Doktor 

Hilmi l(oşar ~ 
~ Cebeci Hastahanesi Cilt, 
..,. Zührevi hastalıklar 

~ 
Saç, ~ 

t.,. Mütehassı 
·l Balıkpazannda Polis nokta. ~ 
..,..~ sı karşısında, Çıkrrkçılar yo- ~ 

1 
kuşu alt basındaki evinde, ı~ 

~ Hastalarını her gün öğleden ~t. 
sonra kabul eder. ~ 

Telefon: 3506 ~~ 
~~--..; 
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1 A. Rıza Olctay 1 
= = 
~ Adliye sarayı karşısında ~ 1 No: 58 Telefon: 3881 1 
= Gece gündüz hastalarını = 
~ kabul eder. 1-4603 ~ 
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~Göz~~l: ~~ 
~ Mütehassısı ~~ 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun ~~ 

Anaafrtalar caddesi Zenit 1 
saat mağazası üstünde No . ..,. 
70 salı günleri . Yoksuzlara f~ 

., ~ parasız ~~~ 
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1 Dr. TURGUT 1 
1 Cebeci Hastamsi Operatörü i 
§ § 
§ Hastalarını Adliye Sarayı § 
~ karşısında Hayati apartmanın ~ 
~ da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
§ kabule baslamıstrr. 5 
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Kiralık büyük ev 
Yenişehirde İsmet ve Kazım 

paşa caddelerinin birleştiği kö
şede Avusturya sefirinin otur
duğu kalorifer sıcak su garajlı 
ev möbleli veya möblesiz toptan 
veya kat olarak kiralıktır. 

ANKARA İCRA DAlRE
Sl İFLAS MEMURLUGUN
DAN: 

Ankaranın Atıfbey mahalle
si 47 No. lu evde müteahhit müf
lis Mehdinin iflas idaresince 
alacak ve istihkak iddialarının 
tahkik ve tetkik muamelesi bit 
miş ve icra iflas K. nun 206 ve 
207 inci maddelerine tevfikan 
tetkike hazlf bulundurulmuştur. 
Kanunen yapılması lazım gelen 
ikinci toplanma için 14-11-935 
tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 de alacaklıların Ankara 
iflas dairesinde hazır bulunma-
ları ilan olunur. 1-4853 

Kiralık 
Yenişehir 1.limar Kemalettin 

mektebi civarı onovluk sokak 
No: 12 1-4808 

Satılık salon takımı 
23 parça sedef çiş işlemeli 

fransız fabrikası mamulatından 
mükemmel bir salon takımı satı
lıktır. Görmek istiyenler İstan
bulda Kabataş Ömer Avni mahal
lesinde Beytülmalcı sokağında 
20 No: eve müracaatları . 

1-4863 

KAYIP KÖPEK! 
Yenişehirde Büyük bir kurt 

köeği gaip olmuştur. Köpeğin 
boynunda tasma ve !belediye ta
rafından verilen numara vardır: 
Bulup Almanya Sefarethanesin· 
de Bay Eiseleina getirene mü. 
kafat verilecektir. 1-4846 

Kiralık daire 
Yenişehirde Havuzbaşında Ka~ 

ranfil sokağında Yugoslav Se
farethanesi karşısındaki 22 nu. 
maralı apartımanın birinci katı 
kiralıktır. İstiyenlerin Ziraat 
Bankası Umum Müdürlük Kati
bi Bay Cevada başvurmaları. 

1-4840 

Y enişehirde kiralık 
bahçeli ev 

Lozan meydanı ile Havuz ba
şı arasında çarşı yanında dört 
oda tam konfor, telefon: 2655 

1-4861 

\ 
ZAYİ 

Sıvas lisesi orta kısım birden 
ikiye ikmalen 18.5-933 tarih ve 
647 numaralı tastiknamemi kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eski5inin hükmü yoktur. 

1-4839 MAC İT 

ZAYi 
Belediye müzayede salonuna 

bıraktığım 4/ 1800 Nolu eşya mu
vakkat makbuzunu kaybettiğim. 
den hükmü yoktur. Hikmet 

1-4841 

Kiralık 
İki oda bir mutbak ve banyo 

havuzbaşı Karanfil sokak No: 5 
l-48fi4 

25 fLKTEŞRiN 1935 CUMA 

arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban· 
ka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak 
en aşağ·ı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye aşağıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
İkinciye 80 ,, 
Üçüncüye 60 ,, 
Dördüncüye 40 ,, 
Beşinciye 20 ,, 
Altıncıdan ellinciye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye kadar 5 ,, 

Kura Birincikanunun 7 sinde Ankarada Merkez bina· 
smda çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıran
ların paralarım 7 birincikanuna kadar çekmemeleri la-
znndır. 1-4684 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Belediyeler ~ar Heyetinden: 
1 - Eksiltmeye konan i.ş 

M.uh~men !bedeli 429,061 28 Lira olan Adana 
Ye keşif bedeli 255,364 35 ,, " Mersin 
ve muhammen bedeli 208,259 18 ,. ,. Tarsus 
Yekun 893,184 81 
Şehirlerine getirilecek içme sularınm evrakı keşfiye ve fenniye.. 

leri dairesinde her şehrin ayn ayrı veya her üç şehrin birden tesi
satlarının yapılmasıdır. 

2 - Bu işlere aid şartnameler ve evrak şunlardır ı 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyeııi. 

D - Fenni sartname 
E - Silsilei~ fiat cedveli 
F - Keşif hulasası 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Adana için 10 lira 72 kurut 

Mersin ., 6 ., 40 ,. 
Tarsus ,, 5 ., 20 ,, 

bedel mukabilinde iç Bakanlığı Belediyeler İmar heyetinden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 9.12-935 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An· 
kara iç Bakanlığı binasında belediyeler İmar Heyeti Salonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ADANA için 20,91?.,, 

4.5 lira MERSİN için 14,043.21 lira ve TARSUS için de 11,662.95 
lıra muvakkat temipat vermeleri, bundan baş.ka aşağıdaki vesika
ları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı !bulunduğuna dair vesika 
B - Nafıa müteahhidi olabileceğine dair Nafıa Meclisince ve. 

rilmiş müteahhitlik ehliyetnamesi veya bunun katibi adillikden 
musaddak sureti. 

C - İsteklilerin şimdiye kadar başka şehirlerde içme suyu te
sisatı ve boru şebekesi yapmış olduklarına ve bu işlerde teahhüdle
rini hüsnü suretle ifa ettiklerine dair mahalli valilioklerden veril. 
miş ves~kalar. (Şimdiye kadar başka şehirlerde içme suyu tesisatı 
yapmamış olan talipler Nafıa müteahhidi olabileceklerine dair 
Nafıa Meclisinc-e verilmiş ehliyetnameden maada iş kendilerine 
ihale edildiği tarihten itibaren alakalan kesilinciye kadar şehir 
içme suyu tesh;atında çok tecrübeli mütehassıs bir türk veya ecne
bi mühendis istihdam edeceklerini te3.hhüt edeceklerdir.) 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saa,t evveline kadar Belediyeler İmar heyetinde Eksiltme Ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile 
gönderilecek mektuplarrn nihayet üçüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl. 
mrş olması lazımdır. 

7 - Keşifnameler Fond borular üzerinden yapılmış olup talip
ler çelik borular ü zerine de teklifte bulunabilirler. Eksiltme neti
cesinde ihale komisyonu Fond ve yahut çelik boruları intihap et. 
mekte serbesttir . 

8 - İhalede münakasa tenzil nisbeti esas olmakla beraber talip 
ler tarafından vaki olacak tekliflerde tediyenin taksitlere bağlan
masını kabul edenler tercih edilebilir. 

9 - Yapılacak işler hakkırıda daha fazla malümat almak isti
yenler İÇ BAKANLIGinda belediyeler İmar heyetine müracaat 
etmelidirler. (3116) 1-4849 

Baklcallar Cemiyetınden: 
Cemiyet Tahsildarı Mustafanrn vazifesine nihayet verilmiş ol

duğundan Tahsilatla bir gOna alakası olmadığı ilan olunur 
,_ı4 s;ıf;'l 

Anafartalar caddesinde Zenit 
saatları üstünde Doktor Cevad 
Arifden aranması telefon: 2037 

1-4670 
•" -,. ~• • • • , • • .ı • "'• • I .,. -

İmtiyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umıımi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürti Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddes~· civannda 

Ulus Basımevinde buılmış· 
c.r-. 

[ 
SİNEM 

YENi 1 BlJ GE CE 

Gaalin en son eseri 
KÜÇÜK ANNE 

Fevkalade almanca sözlü k":lmedi 
Numaralı biletlerinizi g\indüzden 

LA 
B UGÜN Blı Lı 
Madge Evans ve Rob 

meri tarafından temsil edilen 

KAÇAK SEVDALILAR 

tedarik etmeniz rica olunur • Fransızca sözlü fevkalade bir film 
GÖNÜL ACISI: Myı· na Loy - Clark Gahle 


