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1 Son haber'er 
( 2. ci sayıf ada 

Her yerde 5 kuru, 

e kes Etem Ammanda 1akalan 
Yunan basını, komplo için ı_ıe diyor? Uraylar kurultayı Amman, 26 (A.A.) - Röyter ajan~• bildiriyor: Ata

türk'e karşı yapılan suikast teşebbüsü ile ilgili olarak açılan 
tahkikat üzerine Maveraişeria polisi Amman'da, türk erkin
lik harhı ıra ıoda düşmana 1eeçen Etem 'it· kardeşlerinden 
hirini tevkif etmiştir. 

Gündelik 

BELEDİYELER KONGRESi 

F.R.ATAY 

Sarın lç lıler Bakanının nut
ku, bizde belediyecilik tarihi ile, 
oınianlı ve cumuriyet belediyele
ri araundaki vasıf ayrımlarını pek 
iyi hulasa etmiıtir. Buna ilave e
decek bir sözümüz vana, o da, 
yeni düzenin kurulmasında, tehir 
hak ve vazifelerinin teıbit edilme
sinde ve tamamlanmaımda, Şük
rü Kayanın siy ve teref payının 
cidden eıaılı ve büyük olduğu
dur. 

Cmnuriyet, Türkiyede, modern 
manuı ile, bir tek mahalle bul
mut değildir. Ürbanizm balumın
dan hiç deieri olmıyan tehir ve 
kasabalanmız, aoıyal faaliyetler 
balummdan daha yoksul ve geri 
idi. Cumuriyet, temelden ve top-

. tan, maddiğ ve maneviğ bir i n -
f a vazifesi ile karıılqmııtır. 
Ancak bu inpdır ki Türkiyenin 
daitmk, düzenıiz ve uyalı görü-

. nülllÜDü dejiıtirerek, ona iN uır 
. medeniyetinin ileri memleketle

rinden biri manzarasını verecek
ti. lt bu kadar büyük olunca, el
de edilen ne · ~elerle, varılmak li-

. zımgelen heC: ~f arasındaki nisbet
sizlik kolaycıı. anlqılır. Yalnız her 
teY yeniden yapılacak değildi: 
Yapacak olanlar da yeniden yeti
ıecekti. 

Bütün eksiklerine rağmen, türk 
belediyelerinin ve belediyecileri-

. nin, Atatürk davuını kazandır
mak için göıtermit olduklan ihti
raslı faaliyetleri değerlemek iste
riz. Kendilerinden beklediğimiz 
vazifeler, bugünkü kadro ve büd
celerini bunaltacak kadar ağırdır. 
Fakat hiç biri yılgınlık göıterme
miftir: Türkiyenin hangi tehir ve 
kuahuına ıitaeniz, orada, bir ba
yındırlık hamlesine rutseliniaiz. 

Ba zorluklar, bize, en küçük 
emeğin ve paranın tam yerinde 
aarfolunmaaındaki lüzumu da is
pat eder. Onun için, hükümet, be
lediye itlerinin batına plin ve 
program vazifelerini geçirmittir. 
Pliasrz ve programsız çal.lf&n, 
plin ve program lüzumunu iyice 
kavramıyan belediyeci, cumuriye
tin bayındırlık faaliyetine aykırı 
hareket ediyor demektir. Plan ve 
program çerçeveai içinde bir karıt 
kaldırım, büyük inpnm bir par
çasıdll': Plin ve program olmak
.. ızm yapılan en büyük bina, bir a
nal'fİ umuru dur. 

. Türk tehir ve kasabalarının 

.plinlan meselesini kaküaden hal-
ledecek kararlara varmal.,.rz. 
Aynı derece lüzumlu olan bir 

teY de, bilhuaa küçük belediye
lerin bayındırlık faaliyetlerine kı
lavuzluk edecek olan merkezi bü
ronaa daha iyi aalihiyetlendiril
mesi ve cihazlanmasıdır. Yeni 
meskenler, mahalleler, parklar, 
bahçeler, her şey, en yeni usullere 
.göre, ekonomik ve modern olma
lıdır. 

Belediyeler konırreıi üyelerinin, 
şehir halkını kuvvetlendirmek, 

(Sonu Z. cı sayı/ad~ 

Atina, 26 (A.A.) - Yunan 
matbuatı Atatürk' e kartı hazır -
lanmıt olan suikast meselesiyle 
meıgul olmaktadu. 

Gazeteler bilhassa Çerkes E -
tem'in istiklal muharebesi esna -
smdaki vaziyetini gözden ıeçir -
mekte ve Berut' da bu caniyane 
hareketi hazırlarken bazı ecnebi 
memleketlerden muavenet ıör -
müt olmasına itaret etmektedir -
ler. 

Bu meyanda lmerisios Kirikıt 
gazetesi diyor ki: 

« Atatürk' e kartı hazırlanan 
bu suikast da diğerleri gibi ademi 
muvaff akiyetle neticelenmiıtir. 

Ankara'ya bile yaklapmamııtır. 
Reıid dört sene evvel Atina'yı ter
kederek Türkiye cumuriyeti aley -
hinde çalıtan kardeti Etem'in ya
nına gitmiıti. 

Etem, türk ordusu zabitlerin -
den idi. Çerkes asılzadelerinden 
Anzavur türklerle mücadele eder· 
ken, Etem ona kartı hareket etmiş 
ve bu cenklerde birçok ırkdqla -
rmm da kanlısı olmuttur. 

Anzavur öldürüldükten sonra, 
Etem çetesi Anadolu hıriatiyanla
rına saldırarak birçok kadın ve 
çocukları kılıçtan ıeçirm · , malla
rını yağma etmif ve rum köyleri
ni yakmıftır. 

Etem bu vahıetleri yaparken, 
millet meclisinde saylav olan kar 
deti Retid bu katliamları gizlemi
ye çalıııyordu, çünkü Mustafa Ke
mal, bu namuuuzluklara taham
mül edemiyordu. 

(Sonu 6. ıncı sayıfada) 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

111 üncü Anket 

l -Ağız 
2 - Bağı:. 
.1 - Gırılak 
4- Dil 
5-Dit 
6-D,.dak 
7-Alın 

8 - Göz. 
9 - Rurrın 

lO - Kulak 
1) Yukardaki kelimelenn ilk 

ve asıl kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler nasıl teıekkül 

etmiflerdir? 
111) Bu kelimeleri tefkil etmek 

için köke ilive olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri -
nin mana ve farkları laakı • 
mından rolleri ne ol11111ttar? 

iV) Bu arqtırma neticesintle : 
A- Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü 

lü hakkında bir kaide çı -
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki üçüncü dil anketi -
mize okurlanmızın verecekleri ce
vabları, gazetemiz yazı iıleri Ji -
relıtörliiğüne ııönJermelerini rica 
eJerU. Şimdiye iratlar al.Jıfunu 
ceoabları 1aa.i7'e lıoydafıanaz 
gibi bundan böyle 4e hYflC'llıs. 

Diinya ba~mı ve komplo 

Ankara, 26 ( A.A.) -

Bütün dünya matbuatı Ataturke 
karp haZir/anan suıkast haber/eri 
ile, Büyuk Şefimize ve türk ulusu. 
na çok sempatik olarak, iştigal et
mektedir. 

Bunlar arasında, yabancı bir dev
letın abkasma naklen veya resen 
işaretler vardır. 

.41,kadar mmafilde yaptıgımız 
tahlcikata göre tevkif edilenler nez. 
dinde liret bulunduğuna dair çıka
rılan ~ayialar asılsızdır. Dost Yu

nanıstamn bazı gazetelerinde !tal. 
yanm Türkiyede gözü olduğu hak
kında ileri sürülen telmihler ise bu. ~ 

~ ra muhitinde makes bulmamakta ve 
~ böyle endi~eler yer tutmamakta~ 

Yurdun her tarafın -
da heyecan devam 

ediyor 
Ulusal Şefimiz Atatürk' e kar

i• yapılmak istenen komplonun 
memleketin en ulak köyüne varın
caya haclar uyanJırclığı heyecan 
Jevam etmelttetlir. Sayılalarımı 
.an imM. ni.betinJe lıoytlafa -
muz bu telıırallar büyülr heyeca
nın ulalı bir ifadesidir. 

1 stanbulda: 
lstanbul, 23 (A.A.) Türk var

lığının epiz timsali yüksek tahsı
mza kartı beslenen kötü dilfünce
leri lanetle anan türk kültür ku -
rumu lıtanbuI kolu Ulu Önderin~ 
aailık dileyerek sonsuz aaygıla . 
rını sunar. 

Türlı lıültür kurumu bafkanı 
lsmail Halıkı Sayın 

(Sonu 4 üncü sayı/ada) 

-·-
Komisyonlar çalıştıkları önemli mevzular 

~rinde raporlarını hazırladılar 

Kuurltayın dOnlcü toplantıs11ıd•n bir g6rOnll.i 

Uraylar birinci kurultayının 
ikinci celsesi dün Halkevinde saat 
15 te İzmir tarbayı Dr. Behçet Uz 
un bafkanlıjmda toplandı Birçok 
uraylardan kurultayın toplant111 
dolayısiyle çekilen tebrik telgraf 
ları okundu ve kendilerine cevab 
yazılması kararlaıtırıldı. Bundan 
sonra bayındırlık, yapylfl ucaz • 
latma ve belediye ıelirleri komi. 
yonlarının hazırladikları raporlar 
okundu. 

Bayındırlık komisyonu rapo 
runda; bugünkü kanunlara göre . 
yapılacak bayındırlık pli11ları 50 
yıl sonraki nüfusu alabilecek bü -
yüklükte olmuı lazımdır. Buna 
bu plin dıtında her türlü yerleı 
me ve mesken yapıımı yasak edi 
ci bir kanun maddesinin eklenme 
si ve bütün plin aahuının bayın · 
dırlığı maırafh olacağından bu -
ıünkü kurulut ve it iıtikametleri 
göz önünde tutularak mevcud nü-

fusu tehircilik bakımından alabi • 
lecek büyüklükte bir parçama 11~ 
nır olarak teabiti muvafık olacaiı 
bildiriliyordu. 

Bundan baıka, bayındırlık it
lerinin masraflarını kartılamak 
için en önemli vasıtalardan birisi
nin de arazi sıyaaaaı olduğu ve 
.,..... tatbikatında buı ........... 
cleietleri yü)Melcliti, WSY.lece ana 
aahiblerinin bundan fayclaJaDdık. 
ları, öte taraftan uraylann büçok 
ödeme mecburiyetlerine ıirdilde
ri izah edilerek plin kotanlan 
yerlerde yollar, Yetil sabalar ve 
serbest arazi için lazım gelen yer
lerin yükıüz temini ve aynca ara
ya bir nisbet içinde parua hir ar
sa terki için yeni bir kanun for
mülü bulunmuı teklif edilmiftir. 
Bayındırlık itlerinin en bG,&k 
yardımc111 olan iıtimiak lcamma
nun bakanhkca yeniden incelene-

(Sonu 1. ca sayı/ada) 

• 
ItalyanlarOgaden veEritrede ilerliyor 
Asıl büyük harh ikinci t~rin ayı içinde olacaktır· Kont Vinei 

Adisababadan aynldı -Habeşler üç müdafaa hattı kurdular 
Roma, 26 (A.A.) - Somali 

cepbeıinden gelen haberlere gö -
re italyan kuvvetleri Ogaden' de 
ilerleyiılerine devam etmiıler ve 
Burei vadisine kadar gelmitler -
dir. ltalyan tankları, habeılerin 
zorlu mukavemetile karıılaımıt -
laraa da en nihayet habeıleri püa
kürtebilmiıler ve biroçk esir ahn-
mıftır. 

i.ritre cepheainde ileri hareke
ti batlemlfbr. Y akalc ve T emlin 
yakmlarmda İtalyan tahtidatı ya-
pılmaktadır· 

Adiaahaba, 26 (A.A.) - Son 
günlerde Tigre'ye eriten Ru Ku
sa kuvvetlerinin, İtalyanların Adu
a'dan öteye ilerlemelerine engel 
olduğu hakkında yayıntılar var • 
dır. 

Adiaababa, 26 (A.A.) - Oga
den' den gelen haberlere göre, ge
nel kt.rargihmı Saıabane'de kur
muf olan Ras Nasibu, İtalyanların 
beklenen aalnnı&\a karıı gelebil -
mek için kuvYetli mevzil•r kur • 
maktadır. 

(Sonu Z. ci savılttda) Adutt onlerinde ılerıı yen italyan tanlcları 



SAYJFA2 ULUS 

-
İtalyan resmi bildiriği 

DIŞ HABERLER 
Roma, 26 {A.A.) - Resmi tebliğde 

deniyor ki: 
Eritre cephesinde Farasmai nehri 

l:ıölgesinin işgali için bazı hareket ya. 
pılmıştır, Yerlilerin inkiyad hareketi 

devam ediyor. Dün Baha Abrana da i

ta1yan1ar tarafına geçmiştir. 

Soma1i cephesinde yeni bjç.'bir şey 

yoktur. 

İtalyaıı kuvvei· eri ilerliyor 
Asmara, 26 (A.A.) - Haber alındı.. 

ğma göre Somali İtalyan ordusu Erit
re ordusu ile birleşmek üzere ileri yü
rüyüşiine hazırlanmaktadrr. Tanklar O. 

gadenin güneyine Bun:i vadısine gir
mişlerdir. UaJualin kuzayında İtalyan 
kuvvetlerinin ilerlemekte olduğu teev
yüd etmektecir. 

Cephedeki son süel dur1ım 
Londra, 26 (A.A.) - Royter ajansr 

bildiriyor: 
İtalyan. haheş harbı dördfuicü haf

tasına girerken kati hiç bir hareket ol· 
mamaktadır. Ve iki taraf ordularının ha
reketleri ha1kkında gariıl> bir sükUt var. 
du. Mamafih iki taraf da karşıhkb o
larak kuvvetler yığmakta devam ediyor 
fakat temasa gelmiyorlar. 

Zannedildiğine göre general dö Bo
nonun kuvvetleri ikinci teşrinden evel 
JlakalJe üzerine yürümiyeceklerdir. Bu. 
nunla beraber cephenin bazı çıkıntıları-

~ 

nı düzeltmek için münferit hareketle-
rin yapılması muhtemeldir. 

Ras Seyum'un 150 bin kadar askerle 
Tembien mmtakasında bulunduğu sa. 
nıbyor. Ancak italyan uçaktan bu mü
lıim tahaşşüdün nerede olduğunu keşfe
dcmemişlerdir. 

Daha solda, Sudan aınırma kadar Ras 

Kassa ile Ayeluburn biri yüztin ve di. 
ğeri 40 bin kişi ile mevzi almrş bulun
maktadırlar. 

Edagahamus'da i talyanların karşı

&ında 20 bin habeş bulunmaktadır. Ve 
daha geride Dessiede mühim habeş kuv. 
vetleri tahşit edilmiştir. Sakota ve De
bratolorda da ihtiyat knaatı oo)unmaık· 
tadır. 

Somali cephesinde general Graziani 
§İmdiye kadar y.alnız yerli asker1tti lruJ. 
Janmı§tır. Bu general Bobotlehdolo hat· 
tını tutmaktadır. Fakat şiddetli yağ

murlar yeni bir ilt'ri hareketini imkan. 
sız bırakmaktadır. 

Danakil çölünü geçmiye başlıyan ve 
Musaaliyi işgal eden general Mariotti
nin kumandası altındaki ekserisi yerli 
olan 15 bin lriti1ik itaJyan kuvvetinin 
hareketini bir esrar perdesi ibürümekte. 
dir. 

B. Musolininin İtalyan ulusuna hildiriği 
Roma. 26 (A.A.) - MusoHni Roma 

lizerine faşist yürüyüşünün 13 üncü yıl
dönümü dolayısiye gönderdiği telgraf. 
ta ezcümle töyle demektedir: 

"Tarihin uluslar arasmda kargaşalı· 
lı ve aefaleti artırmaya matuf mana
sız bir cinayet olarak takbih edeceği e. 

konomik taarruz karşısında İtalyan a

dına liyik bütün İtalyanlar en şiddetli 

bir miidafaa halinde toplanarak savaşa

caklar, dostlariyle düşmanlarım ayırd 
ede~ekler ve bunu her zaman batrrlıya· 

caklardır. 

İtalyan uçaklarının l}()mbardıman1arı 
Asmara, 26 (A.A.) - Stcfani ajan

aı bildiriyor: İtalyan uçaklan, Ogadeıı 
bölgesinde Sadabanek'e kadar giderek 
birçok keşif uçuşları yapmışlar ve Guila 
bölgesinde de Magale'ye doğru bazı yer. 
1er bombardıman etmişlerdir. 

Öte yandan Alol Dinle başıbozuk 

kuvvt:tlcriylc kaçmakta olan habcş kuv. 
vetlerine rastlamış ve çarpışmada bun· 
lann ~eli olan Hamedi Badil ölmüştiır. 

Alol Dinle, birçok şeflerin teslim ol
mak için şimdiden İtalyan kumandanına 
başvurduklan Callapo'ya doğru yürüyü
şüne devam etmt'lrtedir . 

B. Laval kabin esinin durumu 
.Paris. 26 (A.A.) - Radikal sosya · 

liat kongresi bir karar sureti kabul ede_ 
rek memleket içi bir harb hazırla :-.::ın 

mücadele kurumlannm tahrikçi çalışma
larını şiddetle kötülemi~r. Eğer yük -
sek makamlar işe kanşmazlarsa cumlL 
riyet, rejim namına vazifeğni yapa,. · ır 

Kongre, bükümetin yeniden şu tedbir -
!eri almasını istemektedir. 

B. Eryo radikall sosyalist partisi baş

kanlığına oybirliğiyle aeçilmi~tir. Parla.. 

~nto çevenJeri partinin karannı radi 

kallerin Lava) hükümetine miizahar 

bulunmıyacağı suretinde kar§llamakta. 
daha şimdiden Lava} kabinesi yerine 
hangi hükümetin geçebileceğini müna -
kaşa etmektedirler. 

İtalyanlar Ogaden ve 
Eritrede ilerliyorlar 

(Başı 1 ci sayıfada) 
Habeş cephesinin şu üç hat üzerine 

kurulu olduğu bildiriliyor: 
1 - Dagabur - Buro hattı. Bu hat 

İtalyanların, İtalyan • İngiliz sınırı bo
yunca yapacakları ileri harekete engel 
olacaktır. 

2 - Sasabane • Daror hattı. 
3 - Arussi dağının kuz.ay batısı ete

ğinden uzanan ve Uebe • Şebeli vadisi
ni ikiye bölen hat. Bu hat hepsinden 
kuvvetlidir. 

luılyan u(.'aklarnın Jcıaliyeıi 
Asmara. 26 (A.A.) - Stefani ajan

eı bildiriyor: Bir italyan hava filosu, 
habeşlerin Musaaliye karşı taarruzları
nın önüne geçmiştir. Habctler, Dagne. 
rei'de, Adi<>ababadan gelecek ve yapı
lacak taarruz hakkında kesin emir geti~ 
recek olan iki uçak beklemekte idiler. 
Bu u_çaklar, bombalarla, taarruza katı. 
Jacaklardı. Bundan baş.ka, alman esir
lerden de öğrenildiğine göre, Agnercs· 
deki habeşler birka çtabur muntazam as
kerle, yiyecek ve cephane beklemekte 
idiler. 

Ya!bancı gazete aytarları italyan u
c_;;::klarının Tsana gölü ile Gondor üze
rinde keşif uçuşları yapmakta oldukla. 
rınr haber veriyorlar. 

Bu atyarların teyid ettiklerine gö
re, Gondar h?lkı italyan uçaklarını gör
düklerinde, beyaz bezler sa1lamak sure. 
tiyle bunları dostçasına sclamlamakta
dırlar. 

Kont 1-'inci lıarekeı eui 
Adisababa, Z6 (A.A.) - İtalyan el

çisi B. Vinci ansızın hareket etmiştir. 
Elçinin özel vagonu trene ancak son 
dakikada takılmıştır. 

Kont Vinci Cibutide bekleniyor 

Cibuti, 26 ( A.A.) - Bugün habcşis. 
tanı tel'kedecek olan İtalyanın Adisa
baba elçisi Kont Vinci, burada bek],.. 
niyor. 

Adisa:baba, Z6 (A.A.) - Burada söy. 

lendiğine göre, B. Musoliniden hiçbir 

anla~ma önergesi alınmamıştır. İngiliz 

diplomatik çevenlerinin düşündüğü gi· 

bi, bugünkü sükun fırtınadan önceki bir 

sükCındur. Buradaki diplomatik çeven

ler ikinci teşrin ayı içinde biiyük harb. 

lar olabileceği fikrindedirler. Çünkü 

İngiJtere, kızıl denizi kapamaya kesin 

karar vermiştir. Hatta ısrarla söylendi· 

ğine göre Aden limanı şimdiden her 

trlü muameleye kapatılmı~ ve şehir ka. 

dınlarla çocuklardan boşaltılmıştır. 

1 - Savaş kunsmlarmm dağıtılması 
nakkındaki kararın tatbiki. 

.. -.,.,..,..,, --·----·- ....... ~ 

2 - ,• rı süel toplantıların her yer
de yasak edilmesi. 

Giimlelik 

HELEDlYELER KONGRESİ 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

halka, kendi kazancından müm
kün olduğu kadar çok bayındırlık 
payı ayırtabilmek, hallt sıhatini 
korumak için hayat pahalılığı ile 
savaım bir ana dava olduğunu bil
diklerine §Üphe yokhır. Şehir ida
l'esinin ve belediye faaliyetlerinin 
ba.tlıca dayancı, genliği ve sıhati 
yerinde olan halktır. Bu halk ha
yat pahalılığına ve bayındırlık iş
lerine engel olabilecek bütün vur
ıunculuklara, ve bütün iıpekülas
yonlara karJı radikal ve tam ted
birlerle müdafaa olunmalıdır. 

Belediyelerimizden dilediği

miz, başka bir esas mesele de, az 
olan geliri maaı ve ücretlere, 
verimsiz hizmetlere mümkün ol
duğu kadar az yedirerek, en bü
yük payı bayındırlığa ayırabilmek 
için, bütün belediyecileri, azim ve 
kararla çahsmaktır. 

F. R. ATAY 

• 
lı. giltere' de seçim 

-·-. 
hazırlıklar llaşla dı . işçi partisi bir 

hildirii! çıkardı 
" 

Londra 26 (AA.) - Parlamento· 

nun açılması ile seçim mücadelesi açıl. 

mıştır. Parlamentonun 615 üyeliği i· 

çin şimdiye kadar 1270 namzet gösteril. 

miştir ki bunun 37 si kadındır. Hükü

metin namzetleri 600 kadardır. Ayrış iş. 

çi partisinin namzetleri ise 530 dur. 

lngiliz ifçi JHJTıiMnin ıce~-im 

bildiriği 

Londra, 26 (A.A.) - işçi partisi. 

nin seçim bildiriği hükümetin aıyasa

amı tenkid etmekte ve partinin progra

mını bildirmektedir. Programın özü şu. 

dur: 

Uluslar sosyetesi ile iş bırlıği, silah

sızlanma gorüşmelerinın tekrar ele a

lınması. uluslar sosyetesi üyeliği sıfa. 

tiyle uygun nisbet içinde lüzumlu mü

dafaa kuvvetlerinin idamesi, arsıulusal 

ekonomık is birliğı, ham maddeler te

darikinin arsıulusal kontrolu ve manda. 

Jar sistemmin genişletilmesi. 

Hiikilmetirı ,ı;eçim ,,iJ,/irF'i 
Londra, 26 (A.A.) - Hukümet çı 

kardığı sc~im bildiriğinde hulasa olara?ı 

diyor ki: 

Uluslar sosyetesi ingiliz dış Biyasası_ 

;un temeli olarak duracaktır. Ul · 

sosyetesinin tesirini artırmak yolunda 

gayretlerimize devam edeceğiz. 

Müdafaa programımız, imparatorlu

ğun kesin güvenlik ihtiyaçlarına ve ulus

lar aosyetesine kargı girişilmiş olan te -

ahhütlere inhisar ettirilecektir. 

Araıulusal tecim engenerinin iki ta

ran. anlasmalarla azaltılması yolundaki 
11ıyasamıza devam edeceğiz. 

İşsizliğe gelince, bu mesele hakkın
da da yeni projeler hazırlanmaktadır. 

Bu projelere göre özel b01gelerde yeni 
endiistri merkezleri kurulacaktır. 

Bildiriğ şöyle bitmektedir: 
Bugünkü şartlar altında hükümetfo 

her zamandan ziyade ulusal işbirliği fik. 
rini temsil etmesi lazımdır. Bu, dünya • 
nrn güven ve saygısını temin edecekttr. 

A11laşn .. a \'Olu aranıyor ... -

B. Musolininin şartları nedir? - B. Baldvin ve banş .. 
Avusturya İtalyaya silah satarken öteki devletleı 

zecri tedbirlere hazırlanıyorlar 
Londra, 26 (A.A.) - Taymis'in 

ya~dığına göre, Musolini'nin önergeleri 
şunlarmış: 

1 - Habeşistan, biri asıl Habeşistan 
öteki de Amharik oJmıyan kısımlardan 

ibaret olmak ihere ikiye bölünecektir. 
2 - Ambarik olmıyan bölge üze 

rinde, İtalya'mn manda yahudki imti -
yaz suretiyle kontrol hakkı olacaktır. 

3 - Tigre halkı, papaslan ve ileri 
gelenleri tarafından kaıbul edilmiş olan 
1ta1ya'nm egemenliği bir emrivaki ola
rak tanınacaktır. 

4 - İtalya'nm egemenliği altında 
bulunan toprakların güvenliğini koru -
mak için Habeşistanın silahlan filen 
kontrol altında bulunduracaktır. 

5 - Cenevre andlaşmasmın esir te _ 
cimi ve başka suiistimaller hakkındaki 
hükümlerine Habeşistan tarafından ta -
mam:yle riayet olunacağına uluslar sos· 
yetesi kefil olacaktır. 

6 - Habeşistan, serbest liman ola
rak Asab'ı kullanabilecektir. 

Taymis, bu şartların uluslar sosyete
si, İngiltere ve habeş imparatoru tara · 
fından kabulüne imkan görmediğini yaz
maktadır. 

Bir anlcqnıa yolu tıranıyor 
Paris, 26 (A.A} - Dün B. Laval 

ile İtalya büyük elçisi arasında bir sa. 
attan fazla süren bir konuşma olmuş • 
tur. Bu konuşmalarda habeş harbma 
bir son vermek için bir esas aranılmış -
tır. Konuşmalar yapılmakta olan diplo
matik mesainin çerçevesi içinde olmuş. 
tur. Paris resmi çevenlerinde bu mev
zu hakkında bir ketumiyet gösterilmek
tedir. Ancak görüşmelerin çok dikenli 
olduğu anlaşılınatadır. Çünkü buluna • 
cak anlaş.manın uluslar ı:osyetesi ve 
beşler komitesince kabul edilmesi la -
zımdır. Ve bu komitenin muvafakati 
olmaksızın hiç bir şey yapılamıyacak. 
tır. 

A.vsuluTya ltalycıycı silah 
luı~ırlıyor 

Londra, Z6 (A.A.) - Daily Herald 
gazetesi yazıoyr: . 

Avusturya topraklarında bulunan si. 
lalı ve cephane fabriıkaları İtalyanın si
parişlerini yetiştirmek için bütün faa
liyetleriyle çalış.maktadırlar. Bu ıipari~ 
ler İtalyanların elinde bulunan Avustur
ya eshamının iadesi suretile yapılmak· 
tadır. 

Londra, 26 (A.A.) - B. Baldvin, rad
yo ile yapılan bir söylevde demiştir ki: 

"- Eğer bütün uluslar, uluslar sos
yetesiyle birlik hareket etselerdi, harbı 
durdurmak mümkün olurdu. Lakin, İ
talya, Almanya ve Japonya sosyetenin 
dışında kaldıkça buna imkan yoktur.,, 

B. B:ıldvin, İngilterenin Cenevre 
andlaşmasma ve birge güvenliğe karşı 
bağlılığını teyid, ve yeniden siHihlanma 
prensibini müdaf a etmistir. Bundan ön. 
ceki hiikiimetlerin, başka devletler si· 
ıahlarını artırıp yeniliyorken, donan· 
masmı ihm-:ıl ettiklerini hatırlatan ha. 

tib, lngilterenin ölçüsüz silahlanmadı· 
ğını, lakin uluslar sosyetesine mü .. ~~a 
ret sıyasası bir barba se-lıeb olursa ö. 
nemli bir rol oynıyacak olan deniz kuv· 
vetlerinin modern bir hale konı•ı;n, smı 
istediğini söylemiştir. 

Londra, 26 (A.A.) - bir barış yo. 
lu bulmak için Paris ile Roma arasında 
yapılmakta olan konuşmalar 'hakkında 

Londra çevenlerinde hiç bir şey söylen
memektedir. Ve bu hususta buyük bir 
eçkingenlik gösterilmektedir. 

Musolini'nin önergeleri daha görü • 
şülebilecek kesin bir şekil almamıştır. 

Son Z4 saatlik konuşmalar hakkrnda ge
len raporlarda da karamsa'rlılc g~e çarp-
maktadrr. · •:, 

' . 
Deyli Telgraf diyor ki: · ' 
" Roma ile konuşmalar ycıpılırken ile. 

ri sürülen teklifler zecrf tedbirlerin tat. 
bikini geciktirecek ümidini veren bir; 
mahyette olmamahdrr. Eğer B. Kaval 
eski düşüncede ise Cencvreye gidereJt 
yeni tekliflerde buJunmalrdrr. Halbuki 
son alınan malfurıata göre, bunun ihti • 
mali bile yoktur .fngı1i~ hükümeti Av • 
rupanm kendisinden anmli bir yol tut • 
masmı beklediğini anJanuştrr. Ve Fra:t• 
sanın azminden ~phe etmeğe de hiç bitı 
sebeb yoktur. Önümüzdeki hafta ingilfa 
dı§ bakarunın Cenevreye R Edentıe bir .. 
likte gidip gitmemesi hadiselerin geli'"' 
mesine bağlıdır.,, 

Times de 'öyle yazıyor : 
"Şimdi daha ziyade ihtimallerle uğ• 

raşılıyor. Resmi çevenler ıu kanaatte. 
dir ki, barışdan yana yapılmakta olan 
bu son teşebbüsün biricik haşan garan~ 
ti!li kesin ir ketumiyet mqhafaza ehnetC. 
tir. İtalyanların bugünkü önergelerinin 
ne uluslar sosyetesi. ne İngiltere ve 
Fransa, ne de habeş imparatoru tarafın. 
dan kabul edilmesine imk!in yoktur. An• 
cak anlaşmazlığın bugünkü y ni ev
resinde bu teklifler Musolininin son de. 
ğil, fakat ilk ıartları olması ihtimal ı~ 
çinde bulunduğundan büsbütün betbin• 
Jiğe kapılmağa da lüzum yoktur.,, 

.4nl<ı§nuı umudu az 
Londra, Z6 (A.A.) - Roytcr ajan .. 

aına göre anlaşmazlığın barış yoluyla 
halli hususunda pek az ümid vardır, 

B. LavaJin bildirdiği İtalyan tekliflerl 
İngilterenin daha önceden ileri sürdil· 
ğü şartlara uygun olmaktan çok uzak. 
hr. Bu şartlar bütün tekliflerin uluslar 
sosyetesi, İtalya ve Habeşistan tarafın· 
dan kabul t::ditmesinden ibarettir. Hal· 
buki ha:beş imparatoru, memleketin iş. 
gal altında bulunduğu müddetçe müza• 
kerelerde bulunmayı istememektedir. 
Diğer taraftan İngiltere, Tigre mınta• 
kasının İtalya tarafından ele geçirilme. 
sini temin edecek bir teklifi kabul ede· 
mez. 

lngiliz zecri t.edbirleri başlıyor 
Londra, 26 (A.A.) - ftalyaya karş• 

alınan finansal zecri tedbirlerin tatbi· 
kine fngilterede 29 iJkteşrinde başla. 
nacaktır. 

Çin - japon harhı yeniden mi haşlıyor ? 
Londra, 26 (A.A.) - Japonya hü. 

kümetinin, kuzey-Çindeki erkinlik ha
reketine karşı gittikçe artan ilgisi, Ja. 
ponyanın yeniden süel hareketlerde bu
lunacağı kaygusunu doğurmaktadrr. 

Burada, bu erkinlik hareketinin ja
ponlardan yardını gördüğü kanaati var. 
dır. Zira o bölgede Japonyanın menfa. 
atleri hem süel ve hem de tecimeldir. 
Çini ikiye bölmek teşebbüsünde beş ilk 
dahli olmak ihtimali vardır. Bunlar: 
Şar, Şihli, Suiyan, Şansi ve Şantung il
leridir. 

İçeri Mogolistanda, Mançukoya ya

kın bölgede, Japonyanın, sıhhi kurum

lar ve telsi~ istasyonları kurmak sure. 

tiyle hulQl etmesi, burada sanıldığına 
göre, japon ordusunun ileri hareketin· 
de takib edeceği yolu şimdiden bclit
miştir. 

Güney kısmında ise, ordu Kalgan is.. 

tikametinde ilerliyecektir. Japonya ile 
Sovyet Rusyası arasında biı har'b çıktı. 
ğr takdirde, Kalganın sevkulceyş bakı .. 
mından durumu ç<>k önemlidir. Böyle 
bir ihtimal gerçekleşince Pekin.Kala• 
gan-Paotuşen demiryolu japon ileri ha.. 
reketinin başhca muvasala vasıtası ola. 
caktır. 

Londrada, Sovyetlerin o bölgede ve 
hele Kalgondaki menfaatlerinin japon
larca tehdid edilerek bir barba scbeb ol· 
mak ihtimali bulunduğu teslim edilmek. 
tedir. 

İngilterenin, oralarda, müdahalesıni 
gerektirecek kadar önemli menfaatleri 
yoktur. Bununla beraber, ingiliz hükil· 
meti, Japonyanm, Çin erkinlik hareke
tine karsı gütmekte olduğu ınyasanın 
gelişmesini dikkatle takib etmek\e de. 
vam edecektir. 
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Semplon İstanbula 
geç geldi 

İstanbul, 26 - Yugoslavyada 
seller tren yolunu bozduğu için bu 
gün Senplon treni 12 saat geçike
rek geldi. 

Un yükseliyor 
İstanbul, 26 - Buğday fiatla· 

nnda yükseliş undan yapıl~n bü
tün maddelerin fiatlanna tesirler 
yaptı. Makama 3, şehriye 1, yufka 
5 kuruş yükseldi. 

Yeni bir kimya enstitüsü 
kwulması için 

İstanbul, 26 - Üniversite fe~ 
ıakilltesi kimya enstitüsü çok rag
bet görüyor. Bu rağbet memleket
te endüstrinin gelişmesi neticesi
dir. :Oniversite yeni hazırladığı 
J>üdceye yeni bir kimya enstitüsü 
j.çin-tahsisat kaymuştur. 

İstiİnbiıl konserva tu -. . 
yarının pro1esı 

İstanbul, 26 - İstanbul kon
servatuvarının projesini yapacak 
olan alman mimarı Dölzük yanıt 
tstanhula geliyor. 

Oktruva kaçakçılığı 
tahkikatı 

fstanbul 26 - 150 bin liralık 
oktrnva ka~akçılığına aid tahki-

·kat devam~ ediyor. Kaçakçtlığı, 
Bursada şimdi kapanmış olan bir 
ipek fabrikası yapmış ve Avrupa 
ipeklilerini İstanbul yerli ipeldisi 
diye sokmuştur. Mesele yakında 
mahkemeye intikal edecektir. 

İkramiyeli Yenice 
paketleri 

İstanbul, 26 - İnhisar idaresi 
~amiyeli Yenice paketlerini cu
muriyet bayramı günü ~atışa ç.ıka
nyor. Tecrübe iyi netıce verırse 
ikramiye usulü diğer sığaralara da 
tatbik edilecektir. 

Yeni paralar 
İstanbul, 26 - · Darbhane yeni

den bastığı 25 ve 50 kuruşlu.kla? 
bugün piyasaya ~ıkardT. 8~ hın lı
ra 1 ·'c vitavetlere gönderdt. 

. Y arcbmcı profesörler 
htanbul, 26 - Üniversite i

çin Almanvaihın sekiz yardrrncı 
profesör geldi. "Bıı:-tann dördü 
karlın, (t0.-~ii erk~ktır. 

Ekmeğe zam 
İstanbul, 26 - Uray narh ko

mhvonu ekmeğe 30 para zam yap
tı. Fakat karar henüz daimi ko
misvondan gecmemiştir. 

Urayın alacakları 
İstanbul, 26 - U rayın müru

ru 7.atnana uı'Traya para cezaları 
beş yıl içind; 28 bin liradır. Mü· 
ruru zamanda il!ili mem~rl~ 
suçlu olup olmad1kları tahkik edı-
liyor. 

Finans Bakanlığı beş 
k.anun projesi 

hazırladı 
Finans Bakanlığında varidatla ilgili 

beş kanun projesi hazırlanmı'itır. Bu 
layihaların esasları hakkında aldığımız 

tafsilat şudur: 

1) Bina ve arazi vergilerinin ilbay
hk hususi jdarelerinc devri hakkındaki 

proje. 
İlbayltk hususi idarelerine hisse tef

riki usulünde olduğu gibi devlet vergi. 
terine tabi olmaksızın müstakil varidat 
membalariyle techiz etmek maksadiyle 
bina ve arazi vergilerinin hususi idare· 
lere devri kararlaştırılmıştır. Buna mu· 
kaıbil hususi idarelerin kazanç ve hay
vanlar vergilerinden olan hisseleri hü. 
kümete kalacaktır. Aradaki noksan ay· 
rxca verileceği gibi, b.ina ve arazi ver
gileri tarh ve tahsil masrafları da hü

kümet tarafından verilecektir. 

2) Acele arazi tahriri kanun proje
si: 

Senelerden beri arazi tahriri yapıla
mamasından ve bazı yerlerde istila sc· 
bebiyle vergi kayıtlarının ziyaa uğra
mış bulunmasından dolayı arazi vergisi 
matrahlarındaki ittirad ve tecanüs bo
zulmuştu. Bu vaziyetin ıslahı için ace· 
le bir tahrir yaprlması zaruri görülmüs
tür. Bu tahririn yapılması hem vergi 
esaslarında birlik temin edecek, he1'1 
de hususi idareler için daha sağlam l:iir 
gelir membaı vücuda getirmiş olacaktır. 
Kabul edilen usullerdeki sadelik ve 
vali ve kaymakamların tahririn idare
<Sinde gösterecekJeri dikkat ve gayret 
sayesinde bu tahririn iki senede biti· 
riJeceği ümid edilmektedir. 

3) 930, 931 ve 932 seneJerinde bina 
tahriri yapılan yerlerde vergiye matrah 
olan gayri safi iyradların · düşüklüğU 

göz önüne alınarak buraJarda, o seneler 
rayicine göre katileşmiş iyradlardan 
yüzde yirmi beş indirilerek geri kalan 
mikdardan vergi alınması kararlaştırıl· 
n;ıştır. Bu tenzilattan istifade edemi· 
yecek yerlı-rde de iyradların meriyete 
girdiği tarihten itibaren üç sene geç. 
memi!:! olsa dahi bir defaya mahsus ol· 
mak üzere münferid tadilat istenehil· 
mesi kabul edilmiş ve bu esaslan _ihti· 
va eden bir layiha da hazır]anmıştır. 

Yüzde yirmi beş indirme. 935 vergile. 
rine de tatbik olunacaktır. 

4) Bina vergisi kanununun komis· 
yonlara ve itiraz ve temyiz merasimine 
tealluk eden hükümlerinden bazılarını 
değiştiren bir proje de hazırlamıştır . 

.S) Hayvanlar vergisinin indiri1mesi 
hakkr:-ıdaki kanun projesi: 

Koyun ve keçinin vergisi elli kuruş
tan kırka. tiftik ked.,inin kırktan otu
za, devenin iki yüzden yüz kurusa 
mandanın yiiz elli kurustan. yetmiş h;s 
kuruşa sığırın doksandan altmışa, at 
ve katırın resmi yüz yirmi besten Alt

mış kuruşa indirilecektir. 

Tramvay ve elektrik 
sosyeteleri 

İstanbul, 26 - Tramvay. elek
trik sosyetelerinin bazı mali se
beblerle aralarının açıldığı ve mu
amelelerini ayırmağa karar ver· 
dikleri söyleniyor. 

Uraylar k:urultayı 
(Ba!iı ı. ci sayıtada) 

rek, urayların karşılaştıkları zorlukları 

kaldırıcı bir surette tadili son derecede 
temenni edilmıştir. 

Yaşayışı ucuzlatma komisyonu ra · 
porunda; iç bakanlığının iki yıl önce 
verdiği direktife göre her şehir ve ka -
sabada mahalli icablara uygun olan ça
lışmış bulunan palar yerlerinin verdiği 
çok iyi şonuçlar memnuniyetle kaydedil 
mektedir. Öniimiizdeki yıllarda pazar _ 
yerlerinin çoğaltılması faydalı görül • 
müştür. 

Uray sınırları içnde satılan "havayi 
ci zaruriye., eşyasının en uzak şehir ve 
kasabalardan getirildiği görüldüğünden 
uraylarm komşu istihsal bölgelerine bağ
hlıklarm111 artırılması istenilmektedir. 

Şehir ve kasabalar arasında çalışan 

taşıma vasıtalarının müşterek bir tarife.. 
ye bağlanması ve bir tüzük hazırlanma
sı hususunun bakanhktan rica edilmesi 
kararlastınlmıştrr. Bundan başka deniz 
ve demir yolalnnda yiyecek ve içecek 
nakliyatı için yapılan tenzilatın önemı 
gözönüne konularak bu tenzilatın bir:u: 
daha fazlalaştırıltpası ve aynı tenzilatın 
şark demiryollanndan ela teminini hü -
kümetten istenmesi dilek]er arasına ya _ 
zıhrustır. 

Uraylar g~lirleri .komisyonu rapor. 
Jarırida uray büdceieri için birçok ye
ni gelirler teklif edilmiştir. Bunlardan 
birkaçı şunlardır: 

Uray sınırı içine münhasır olmak il· 
zere yol parasına şar kurulu karariyle 3 
liraya kadar ;.am icrası salahiyetinin 
verilmesi; 

Toptan sJulan_ eşyanın mecburi ola. 
rak uray kanlariyle tartılması; 

Bina ve kazanç vergilerinden ayrı
lan uray hio~cleri nisbetlerinin arlırıl

ması: 

Uray sınırları içindeki merzuatın 

korunması hizmetine karşıhk olarak e. 
razi sahiplerinden bir ücret alınması; 

Gelirlerin tahakkuk ve tahsil şekil
lerinin basıtleştirilmesi: 

Tuz ve şeker hariç, inhisara t~bi 
maddelerin satışından uraylara pay ay. 
rılması 

T~iefon konuşma ücretlerinden pay 
aJırı.mi;'ISI. 

Ti:"ilzifat. ve tenvirat resimleıil'!iıı 

Finanas bakanlığı teşkilatınca cibayeti 
hakkında yapılan teklif komisyonunca 
muvafık görülmüştür. 

Yasayış ucuzlatma komisyonu 
toplantısında İç bakanı Bay Şükrü 
Kayanın işaret ettiği et ve ekıınek me. 
seleleri üzerınde duracaktır. Küçük ka
sabaların mezbaha ve soğuk hava mah
zenleri yaptırmalarındaki müşküller 
göz önünde bulundurularak aJmacak 

tedbirler konuşulacaktır. 
Kurultayın birinci celsesinde 

başbakan İsmet İnönünün imzasiyle Cu· 
mur başkanı Atatürke, kongrenin say
gı ve sevgisini gosteren ve şahsına ya. 
pılan komplodan dolayı hainlere karşı 
duyulan nefret hislerini kaydeden bir 
telgraf çekilmişti. Ulu Önder şu cevabı 
ile uraylar kurultayı delegelerini taltif 
buyurmuşlardır: 

İsmet İnönü, başbakan, Birinci türk 
belediyeler kurultayı başkanı 

Kı:rultayın bana karşı gösterdiği il· 
gi ve sevgiyi bildiren tei yazılarınızı 
aldım, çok duygulandm. Teşekkürlerl
mi iletir, başarılar dilerim. 

Spor: 

Türkiye Bisiklet Birinc:ilikleri 

Suhaylarmız cunıuriyet hayra mınJa atyarr~la.n .rapacakl•r. 
- C.-nç1erhidiğ.i k ongresi top!nnd1. 

' . . ' 

Bisiklet ioşusu bqlırken 

. Türkiye bisiklet birinciliklerine bu· 
gün başlanmıştır. Program mucioınce 

Lugünkü koşular sürat birinciliğini leş. 
kil ediyordu. Akköprü.Çiftlik · •"'falt 
yolu üzerinde ve bir kilometrelik bir me
safede ya,Hlan bu koşulara. dokuz böl
ge !birincisi iştirak etmişti. 

Koşular meraklılar tarafından bü.. 

ytiık bir ilgi ile ta.kib edilmittir. Bunlu 
arasında koşu bitinceye kadar sporcu 
bakanlarımızdan B Ali Rana Tuban da 
bulunuyordu. -

Bu sene bölge birincilerinin çok iyi 

· bazırlanım§ olmaları koııuya ayrı bır 

huauısiyct vermif, seçmeler çok çetin 
olmuştur. Neticede, meraklılara birço-lr: 
heyecanlı -takikalar yaşatan bisikletçi
lerden icnirli Mustafa, iurutli Yunus 
ve istanbullu ·Abaullah finale kİ.ldılar. 

Türkiye .Urat birinciliği fi~li tl' 
•. cticeyi vefmiştir: 

ı. Yunu.a (Kocaeli) 

ı. Mustafa (İzmir) yarım ıboy geride. 

3. Abduılah (İstanbul) 
Bugün Sincanköy-Ankara ar~da 

mukavemd ko,ulan yapılacaktır. 

Subaylarımızın yarışmaları 
1935 yılı süvari subayları arasında 

Ankarada yapılacak engelli (~anili) da.. 
yanıklık (mukavemet) yarışlara CumU
riyet bayumınm ı. günü olan 30 birinci 
teşrin 935 çarşamba günü başlanacak 

ve 1 ikinci teşrin 935 cuma günU bitiri
lecektir. 

Bu yarışların yerleriyle baıtlaıma sa
atleri aşağıdadır. 

A) 30 birinci tetrin 935 çarşamba 

günü saat 9,30 da at terbiyesi Ankara 
atlrspor kulübünün manej yerinde. 

B) 31 birinci teşrin 935 perşembe 

günü saat 9 da Ankaranın kuzay (şimal) 
ve batısında (garbında) 25 Km. lik ara.. 

zi üzerinde (~ski yarış yeri dahil) daya
nıklık yarışları. 

C) 1 ikinci teşrin 935 cuma günü S3. 

at 9,30 tia Ankara ath spor kulübünün 

engel (mani) parkında engellerden •' 
lama. 

Çok istifadeli ve eğlenceli olan bıı 
atlısporlann herkes tarafından seyre . 
dilmesi tavsiye olunur. 

Gençler Birliği kongresi 

Gençlerbirliği toplantı llalinde 

Ankara futbol şampiyonu Gençler. 
birliğinin dün uray salonunda üsnomaJ 
kongresi toplandı. Yönetim ve fen ku
rullarının raporları okundu ve bunlar 
üzerinde konşuldu. Bir çatı altında. 
müşterek bir ülkü için toplanan üyele-

rin aynı düşünceleri taşıdıkları görül. 

dü. Birkaç gün sonra toplanıp, arabrm

da konuşacakları meseleleri karar bali

ne getirmek için kongrenin ikinci ceL 

sesi başka güne bırakıldı. 

Resimlerimiz Bolvadin ve Turgutlu tlçelerinde •Büyük Onder Atatürk'e yapılmak istenen komploya karşı yapılan telııı nitin::;lcri11dcld baııc yığrnla.rım ;;östermektcdir. Bunlar; iki ufak ilçemizin 
kadınh. çoTııTtlrı, ~oculclu, gen", ihtiyar bütün nüfusunu bir araya topl:tyıp tek dil ve gönül gibi komışturan Atat ürk sevgisınirı h~ta ııasrl bir •mut ve ablak haline geldiğini anlatan belge!erdir 



..)A Y!FA 4 ULUS 27 tLK TEŞRİN ı 9~5 P ·..:.., """!. 

K omP l oya karşı heyecan devam ediyor 
(Bap 1. ci sayıfada) 

tlnlwrtıdu: 

Ankara, 22 (A.A.) -

Yüce Cumur Başkanlıgı Genel Sek
~eter/igine: 

Bugün Hakimiyeti Milliye alanını 

dolduran kırk lbinden fazla ihtiyar, 
gene, kadın ve erkek ankarah bağırla
rına Atatürk'ün bine yakın büyük re
simlerini basarak, ellerinde Atatürk'ün 
sembolleri ve ona bağlılığı anlatan dö. 
vizler olduğu halde büyük atalarına 

yapılmak istenen haince yagınça karşı 
yüreklerinden taşan nefreti haykınnış

lardır. 

Söz alan birçok hatibler kendilerini 
var eden, kendilerine ışıklı, verimli 
yolları açan büyiik kurtarıcıya k:arşı 

baş ve yüreklerini daima fedaya hazır 
olduklarını söylemişler ve bu sözler 
kırk bin kişi tarafından ardı ar.kası gel
miyen alkıs ve tasvib sesleriyle '"karşı

lanmıştır. 

Miting sonunda Atatüı1k'ün uğrunda, 

onun göstereceği yollarda bir an toered
düd etmeden yürüyüp &öğüslerini si
per yapacaklarına and içmişler ve bu 
andlarının Atatürk'ün yüksek katına 

aunulmasına mitin& tertib heyetini a

tamıflardır. 

Balkın bu yiikaeık du)'Cu ve beğlı. 
bkla.nnı sonsuz aaygılar11nızla au•anz. 

Miting tertib be~ti: 
lb.<;an, F~rid C. GüvM, Napd Uluğ 

*** 
Ankara, 25 (A.A.) - Cumur Başka. 

nımız: Ula Öncierillliz Atatürk. 

Türkiyede kimyanın herhangi bir 
alanında çalı an mesleşdaşları, yetiştik-

leri okul faııkını gözetmeden bir araya 
toplamak ve böylece bir bilgi beraber

liğiyle ana yurdumuz için, yüksek ön· 
dcrliğiniz altında çalrşmak dileğiyle 

doğan Türkiye genel kimyagerler ku. 
rumunun üçüncü kurutalyı. yüksek var
lığınıza olan tükenmez saygı ve ievgi
Jcriyle 'kırılmaz bağlarını sanmaya ve 
siz göz bebeğimize dikilecek fena ba
kışları bile çeıkemiyecek kadar sevginiz. 
le dolu olan tıir1t kimyagcrlerinin, size 
kıymak istiyenlere duyduğu nefreti bil· 
dimıeye beni memur etti. Sonsuz say· 
gılarla yüksek varlığınızın önünde iği-
1erek türk kimyagerlerinin yürekten 
gelen bağlılıklarını sunarım. 

T,ürJciye ge~J rimyagerler Jcunımu 
Jcarultayı ba§karu 

Ahmed Vefik Uluçay 

K.ayıw.ride: 

Kaf$Cri. 23 (A.A.) - Kurtuluı sa.. 

yaşında türk ordusunu arbsmdaıı TUr 

.. k istiycn hainlerin bu defa da aziz 
Yarlığmu:a suikast yapmak istedilderini 
duyduk. Bundan acı duyan binlerce lcav-

11erili uğrunuzda her varlığını feda ede
ceğine bugün yaptığınız büyük bir mi · 
tingde andiçti. ttlkü için tek bir yürek 
gibi çarpan kaysCrililer sağlığını ve b3-

pmızda uzun yıllar yaşamanızı öz yü -
rcktcn diler ve hainl,.ri lanetle anar. 

Miting heyerı ve h"'l.Jkevi ba§k:ını 
Naci Ôzsan 

** 
Kayseri, 25 (A.A) - Atatu e son 

yagınç teşebbtisü dolayısiyle Kayseride 

25. 10. 1935 günü on binlerce halkın iş

tiraldvle yapılan çok heyecanlı ve mu. 

· ·~de hatiplerin atesli ve he

y (... evlerinden sonr utiın 

Kayserililerin Atatiırkun U:.runda can 

vereceklerin anci içılmi , hainler la -
netlenmiş ve ,agıdaki telgraf Atattir

ke arzedilmiştir : 

..ırtul s 'lia ında turk ordusu -

nu arkasından vurmak istiyen h 'nle -

rin bu defa da aziz varhuınıza sd 

yapmak istediklerini duyduk. Bundan 

acı duyan binlerce Kayserili ııgrunuz_ 

da her varlıgını feda edecegine bugun 

yaptığı büyük bir mitin de and içti. 

Olkün için teS bir yurek gibi carpan 

Kayserililer sağlıgını ve başımızda u -

zun yıllar yaşamanı öz yürekten diler 

ve hainleri lanetle anar. 

Miting heyeti ve Halkevi ba.ı;kanı 

Erbead": 
Eribea, 24 (A.A.) - Türk ulusunun 

canısınız. Ona kalkacak eli kökünde ko· 

parmağa heran hazırız. Bu alçaklığı 70 
bin nüfus adına tdin ederiz. 

Sarbay Bekir, C.H.P. başk 111 Ali 

.'Silifke<le: 
Silifke, 23 (A.A.) - Atamıza kötü 

lük yapmak istiyenleri tel'in eder ve o;i 
ze uzun omürler diler,derin saygdan 
mızı sunanz. 

Tecim odası 

* * * 
Silifke, 22 (A.A.) - Türkün atası 

olan kurtarıcımıza hain bakan gözler bu 

lunduğunu duymakla yürekleri sızlıyan 

Silifke ulusunun derin acılarını candan 
aygı ve sağlık dilekleriyle sunarız. 

Silifke halkevi başkanı S. Uğur 

* ;ç. * 
Silifke, 22 (A.A.) - Can ve ülkü 

kaynağımızı bizden kıskanan soysuzla
rın bulunması Silifke ulusunu sonsuz 
acılara salmıştır. Türkün Ulu önderi ve 
bafkanı için kirli kastlar yaşatan her 
kafa kırılacak ve her türk bu &aO§ın 
sarsılmaz bir k:aJesi olacaktır. Benliği
mize bakim bu inancı içten saygı ve 

candan baflıhklarla sunarız. Bugün ya
rın ve her zaman. 

Silifke şarbayı S. U ğıır 

* * ıJ< 
Silifke, 22 (A.A.) - Babaya hiya 

net sözlerinin dillerde dolaştıiı ve yü. 
rekleri ıuzlattığı buJ:Ündc .kurduğunuz 
büyük kurumun yetiştirdiğiniz biz ço-

cuklarınız co~kun heyecan ve titiz bir haı 

sasiyetle vecdiğiniz ödevler basarına_ga 
tekrar andiçer ve yolunuza canımızı 

koyduğumuzu içten say~ılarla bildiririz. 
C.H.P. başkanı H. Göksu 

* :>;. * 
Silifke, 23 (A.A.) - Ba~, btlş· 

buğumuza yan bakanlar varmış. Fasıltt. 
sı bizleri inletmiş, inan dolu yürekleri -
mi&i kin ve iatikam ateşleriyle yaka -
rak bütün Silifkelilerin cumuriyet ala -
nmda toplanmağa ve kanunun et 'koy

duğu hainleri tel'in etmekle o1sun tesel· 

li buhnağa ve derin acılarını sindirmeğe 
koşmuştur. Kurtarıcısına bütün varlığı 

ile inanan 20 milyon kafa ve kalb senin 
için ve senin işaretine atılmak, kurduk
lannı korumak kaygusu ile yaşıyor. 20 

milyon varlıklannın senin yoluna 'koy -
muş birer kaledir. Gözlerimiz, ruhumuz, 

yüreğimiz ber va'lcitki gibi senin emrin· 
de işaret ve buyuruğunu bekliyor. Coş. 

kun ve taşkın sevginizi sarsılmaz bağ
lılıklarımızı s.unarız. Yukardaki duygu. 
\annı yüce lratmıza ulaştırmak ödevini 

bana veren halk cuınurluk alanında top

Jamp mitingi yapan bin1erce balkın is -
tefini kıvanç ve orunç1a yerine getirir, 
büyüğümüzün sağlık dilckkriyle dlerin 

dm~. 

Komite ôarbn.ı S. Uğur 

Tırabzon, 23 (A.A.) - Türkün c siz 
ilı:urtancrsı ve deTrimimizin yaratıcısı 

!büyük şefimize karşı baın bir elin 11ui. 
ltast yapnalt haberi üzerine yürekleri 
sı.tlamı ve ulusal heyecanları artmış 

oban trabzonlular bugün uray meyda
nında akdettikleri çok kalabalık bir mi. 

tingde bu ~ fur hadiııcyi teessür ve 
derin nefret duygulan ıile telin etmiş 
ve kahraman önderlerinin geçirdikleri 

tehlıkeden otürü sevinçlcnerek büyük 
şeflerinın daıma sağ ve sıhhatli olma
larını ta ndan dilemiş, ebedi bağlılık 
ve b raberlik erini pek değerli ve yük
sek katınıza bildirmeye söz birliği et· 
mi olduklarını sarsılmaz iman ve hağ. 

lılıklarımızla arzederim. 
Trabzon ~arbayı Kadri Evren 

Knng<ılda: 

Kangal, 23 (A.A.) - Atamıza kıy

mak istenildiğini Kangal halkı yürek. 

dağı olarak i~tti. Alçakça ve alçaklık 
için uzanmak istenen bu ellere lanet ve 

nefret yağdırdı. Gözbebeğimiz siz ata
mızı baştmızdan uzun esenler ve ünlü 
yaşayışlar dilediler. Size candan sevgi 
ve bağlılıklarımızı yazmak ve bu duy. 
~ulan siz ulumuza ulaştırmak ödevini 
hize verdiler. 
C. Gökten, C.H.P. ba§kanı B. Kangal, 

şarbay A. Durgun 

/:ul.tmcal;t<ı: 

Bulanacak, 24 (A.A.) _: 25 milyon 
turkü baba ıı bırakmak için sana sui
k st yaµm K istıyen alçakları şiddet ve 
nefretle t n ederiz. Sana iluymagı dü-

n n kaf=ılat patlasın ve uzanmak is. 
t nen eli r kırıl m. Türklük eninle 
v• ıyac ltu. Dıınyalar durdukça en 
Vdro1 ev ili balı mız. 

C H P kaza ba ·kanı Naci 

A damula: 
Adana, 23 (A.A.) - Türk ulusunu 

ve türk yurdunu kurtaran siz ünlü ve 
Ulu türk Atatısının ulusumuzun en kut. 
sal tanıdığı ve tapt1ğı yüce varlıgınıza 
alçaklığın en tiksindirici bir düşünce
siyle el uzatmak istiyen bir :komplonun 
ortaya çıkarılclıgını gazetelerde oku
yup ögrenen ıbiz adanalıJar bugün Ulu 
Atatürkümüzün heykeli önünde topla
narak birçok melun düşünüş ve davra. 
nışı silinmez unutulmaz derin bir kin 
ve nefretle lanetle anıp karşıladık. Bü
tün Atatürk çocukları gibi adanalı yurd 

das ve çocuklarınız kutsal varlıgınıza 
karşı beslenen böyle alçakça duygulu 
taşıyan kafaları kırmağa, yürekleri ez
mcğe hergun her dakika andlıdırlar. 

Bu andrmızı yerine getinnek için ken. 
di hayatlarımızı hiçe ve yoka sayanz. 
Biz adanalı t\ tatürlt çocuk1arı büyük 
türk varlığının tii kendisi olan Ulu A
tamızın çevresinde sarsılmıyan yıkıl

mryan aşmdırılmıyacak bir çelik par
çası gibi duruyoruz. Hainler ve yer yü. 
zünde yaşayan herkes iyi bilsin ki se
nin tek bir kılına dahi kimse do1ı:una· 
mıyacaktır. Çünkü sen çeltk~n daha 
kuvvetli olan sonsuz ve derin sevgili
lerimizin zırhı içinıt~ yaşıyonsun ve ya. 
sıyac.ıksın. Çok .. ayın önderimi, çok 
kutsal türk Atası. Tanrı çok yıllar se
ni başımızdan enik etmesin. 

Miting heyeti ıiye Sabih Vçok, 
~abri Giıl, /.,mail Safa Ozder 

Adana, 22 ( A.A.) - Uğrunuzda her 
an canlarını fedaya hazır anukyalılar 
sevgili büyük önderlerine kötü fikir 
besliyen hainleri teJin eder, ufak ifa· 
retinizle her türlü <"ezalarını venneğe 

vl':. vücudlarını kaldu~ğa ıınadcdirler. 

Tanrı büyüle: şetimizi ebediyen başımız. 

<lan eksik etmesin. 

Ant11kyaltlar rlllımna Adana şehir 
mecli~i üyesinden antakyalı Rasim 

Yurdman 

Aydı.ıuhı: 

Aydm, ZJ ( A.A.) - Cih.an değer ~ah
sınıza karşı yapılmak ıstenilen ıuıltaatı 

telin için bütün aydınlılar bugün parti 
.alanında coşkun bir sel gibi toplandı
lar. Ve önemli nümayişleı le o.onsuz sev. 

gi ve bağ14lntılarınm arzını ve canile· 
rin en ağır cezalara çarptırıhnalarmı 

iatedilcr. En derin saygılarımızla ıırze-
dttiz.. C.H P. ilyön kurala ve 

halkevi ba~kam N. Yttgan 
şarbay vekili S. Akbaş 

Nijdf-'tle: 
.Nigde, l3 (A.A.) - Büyük varlığınıza 

brşı 'kötii diışünoeyle yurt sınırlarından 

giren kirli elleri kırmak, guvendiğimiz 
türk tüzesine duşer. Bütün Niğde genç
leri binlerce kişilik toplantıda bu hain • 
leri iledik. Ulusun Atatürk'üne karşı 

sonsuz bağlılığını tekrarladık. Kalbimiz. 

de açılmak istenen yaranın düşüncesi _ 

nin bile verdiği acıyı hiç bir ulus kendi 

önderine karşı türk kadar duyamaz. Ata 
ama uzun yıllar sağlıklar, esenlikler di. 

lcriz. Varolunuz Atamız. 

Toplantı tüuni başkanı Fahri Güner. 
gün, Saim Eren, Kazım Baydoğan 

"• <ırkı~fod«: 
Şarkışla, 23 (A.A.) - Ulu varlığı_ 

nıza el uzatmak istiyen ve yakalanan 
hainlerin merdut hareketini haber alan 

ılçemiz halkı kadın erkek cumurluk ala 
nına toplanarak heyecanla dolu tel'in 

sadalarını yükselterek eşsiz başkanla • 
rına bağlılıklarını bir daha gostermişler 
dir. Büyük Atamız senin sağlık ve ebedi 
varlığın bu ulusun öz dileğidir. 

,.. n P. başkanı H Köse 

Siirtte: 
Siirt. 22 (A.A.) - Ulusumuzun en 

acı ve karanlık günlerinin tek can yol

daşına ilerleme yollanmızıı• en büyük 
ısığına yapılmak istenen suikastı lanet 

ve nefretle anıyoruz. 
Siirt balkı bu iğrenç dil ünceyi ta. 

şıyan kafaların koparıldığı günü bek 
}emektedir. 

Halkevi başkr rr. Aykrn 

Sarı laım ışl<ı: 
Sarıkamıs, 23 (A.A.) - Size yapıl

mak istenen canavarca hareketi yürek
ten lanetler. çocuklarım ve öğretmen. 
lerirn namına saygılar sunarım. 

Fevzipa§a okulu baıöğretmeni Oğuz 

Ko11yu'11: 

Konya, 23 (A.A.) - Seni her şeyden 
üstün sayan, senin devrinde doğan ve 
yaşayan türk gençliği sana kıymak is
tiyen melfm vatansızları bütıin varhgı 
ile lanetler ve sana derın sevgisini söy
ler, büyük Atatürk. 

Konya gençler birligi spor yurdu 
başkanı Seyfi Üzer 

*:ı/o* 

Konya. 23 (A.A.) - Size yapılmak 
istenen alçaklığı kurumumuza bağlı ü
yelerimizin lanetle karşıladrklarını ve 
uğrunuzda her zaman ölmeğe hazır ol
dukhı.rmı bildirmesi dileğinde bulun
duklarını arzedcrim. 

Konya Kızılay kurnmu N11kanı 
doktor Sahap.akiıı 

*~* 

Konya, 23 (A.A.) - T;ırihte eşi gö· 
rülmiyen durumumuzun minnettarlığı
nı ifaya çalı an ulusumuzun sevgili A
tatürküne haris maksatlar için suikas. 
ta yeltenenleri telin eder, size candan 
afiyet dileriz. 

Ticaret odası R. A. Ozuz 

* 'fo * 
Konya. 23 (A.A.) - Kapkara bir 

harita kararan bir tarih ortuında tann· 

oın ulıısa sunduğu ulu ı~,;ığı aöndiir:mek 

istiyen kirli yaratıklar bilsinler ki o 

qık tarihten gerileri ve ı;onsuz gele
cetleri aydmlatarak türkün, türk tari
hinin. türk medeniyetinin yüce biY sem. 
bolü olarak yaşıyacaktır, Ulu Önderi
pıi:ı. Konya barosu sana sonsuz sCTgi ve 
saygılariyle uzun ömürler diler, hain
lere lanet eder. 

Konya barosu baş. Hulki 

* "'* 
Konya, 23 (A.A.) - Özü seninle ve 

sunduğun ülkii ile inanlı Konya selçuk 

spor kurumu gençliği ana kıymak isti. 

yen melon vatansızlan, alçaktan bütnU 
nefretleriyle tel'in eder ve ~ana büyük 
önder canlarını armağan edecek kadar 
sevgileriyle dopdolu old1.tklarını söy
lerler. Derin hürmet ve sonsuz bir sa.. 
dakatla bağlı olduğumuzu bildirmekle 
clterinisden öperiı. 

Selçuk por b~. M. Oskay 

* :{. * 
Konya, l3 (A.A.) - Büyilik varlığı

nıza yağınç yapmak istiyen vatansız ve 
alçak düşmanların bu melQ.n hareket
lerini Konyada bulunan bütün esnaf 
kurulları adına hepimiz birden içimiz. 
den taşan lanetlerle telin ettiğimizi söy
lel'ken büyük önderimiz, büyük Atatür
kümüz size kar~ı hiçbir Z4lm.a1l sarsıl • 
mayan candan bağlılığunıu ıu.r:un sevgi
mizi sunmakla kıvanç duyarız. 

Konya e~naf kurulları adrna 
sekrPter Mehmet Yazan 

* :[. * 
Konya, 23 (A.A.) - Yurdda nefes 

alan bütün türk ulusu için kutsal olan 

sana kıyacak, sana yağı~ yapmak isti
yen alçak ve melfın vatansızlar;ı şimdi 

miting halinde toplanan binlerce kon. 
yalı bağırlarının bütün hıncı ile lanet 
etmClktedirler. Konya senin uğrunda gü
le güle can verıneğe, gösterdiğin ülkü 
yolunda daima ardında ve ilk sırada yü
rümcğe bir tek kalb, bir tek uzuv gibi 
birleşik ve kaynasık olarak and içmek. 
tedir, Ulu Atatürk. 

Konya mitinginde toplanan binlerce 
halk adına uray asba§kanı Nuri Ôul, 
C.H.P. ilyönkuru1 ba§kanı Halis Ulusan 

:: * >!• 

Konya, 23 (A.A.) - Konyada sana 

bütün varlığı ile baglr ülkünün ve dev

rimin en özlü evlatları olan bizler, 

Konya sporcuları, sana uzanacak melun 

elleri kırrnaga butun yuregimizle ve 

giıcumüzle hazırız. Bıricik Ataturkü -
miız. 

Konya idmanyurdu G. sekreteri 
Vanbogli 

*** 
:Konya, 23 (AA) - Oralspor genç • 

)eri Büyük Şefe alçakça yapılmak is -

tenen kötü isteklerden çok üzuntülü -
dür. Yürekten gelen sağlık isteklerini 

sunarken düşkün ruhlu adamların ce
zasını beklediklerini söylemekle unur 

duyarız. 

Ora/spor kurucuları namına 
Kemal Kaynak 

Anttd)tultı: 

Antalya, 23 (A.A.) - Ülkemizin er
kinlik ve yaşamak haklarını türlü dıi... 

manlardan kurtaran en bıiyıik ba ımı 
kurtardığın ve yarattığın yeni Turkı c. 

nin Akdeniz kıyısında ekip bıçen z. 
Antalya tarımcılaTı ılık iklımimizın eı;. 

siz ürimlerini açtıgın Atatürk devrinde 
aldık. En yuksek gençliğe Kamalizmin 
yolu ile ulaştık, varlığımız sensin, ya _ 
şamamız sana bağlıdır. İlenç ve iğrenç 

ürpermeleri içinde duyduğumuz alçak 
ça yagınç girişmesi nasırlaşan parmak. 
lanmızın pençesinde parçalanacak. Kur 
tardığın ulusumuzun çelik göğsü uzatı
lan kollan kıracaktır. Sen yalnız tür 
kün değil. acunda yüreten insanlığın ba. 
şısın. Başımızda sonsuz yap Atatürk. 

Tarını o<lasr başkanı Hayı'i Ülkü 

* :f. * 
Antalya, 23 (A.A.) - Ttirk ulusu. 

nun sembolü olan yüksek varlığınıza 

kıymak istiycn alçaklara karşı tek bir 

kütle halinde ve nefretle ayaklan.an an

talyalılar bugün cumuriyct alanına yığt

laralc sevgili ulusal şeflerine uaanacalc 
uğuBUE elleri lmmalt huwusundalri eze. 
li ve ebedi kararları ye andlan haklno. 

daki sarsılmaz bağhhldıarını bir kere da

ha heyecanla tazelediler. En derin say. 
gılarnnn:la yuksıck katuuu bildiridz. 

Antalya halkevi baş. S. Kar.acan 

*~* 
Antalya, 24 (A.A.) - Bugun cumu. / 

ı ıyct alanında toplanan ve sana bilerek 

ve inanarak gönülden bağlanmış olan 
bütün Antalya eanafı 9Cnin i.çin, aenin 
açtığın yol için yaşadığını keskin kaba
rarak haykırır, ADa hain gözle bakan 

vatansızlara ncfr~tle lanetler eder. 
Ekmekçi ~s.oafı reisi ll~hmed, Sa

raçlar reisi Halil, lcunduraeılu reil/:I 
Şemsi, berberler reisi Hüsnü, lrabv~ 
/er reisi A. Tiralt.. bakkal/ar reisi Sall. 
ri, terziler ıeisi Mehmet tııbalı.Jar reilll 
Şükrü, demirciler Teisi JlehrMd, kasa~ 
/ar reisi T:ahir, Sfçılır reisi Basri, y11g. 
cılar reisi Huseyin, yap ıc1lar reisi Mit. 
hat, yorg•ncılar reisi lkirlt1r. 

* :[. * 
Antalya, 23 (A.A.) - Yurda yaptı-

tın inkılib atcşmdcn ürküp kaçan ak. 
replcrln zehirli saldmşmı linctk nef
retle anar, sana ve ülküne candan bağ
bbğımıu bir daha and içeriz. Sağo1. 

Antalya idman mrntuası 

* :,. * 
Antalya. 23 (A.A.) - Türk uluı;u

nun varlığında bir inanç ve ate§ kayna
ğı halinde yaşayan varlığınıza uzanmak 
istiyen hain ve namussuz ellere karşı 
duyduğumuz nefret sonsuzdur. Dün. 

yanın en büyüğü, yurdun çocukları sa
na uzanan elleri her an parçalamağa a
nrl<tır. Sen bizim ebedi güneş ve şerefi. 
mizsin. Varol Atatürk 

Antalya kı1:1lay b~anr Hamza Kokten 

*"' * 
Antalya, 23 (A.A.) - Sıze uzanacak 

eller bütün tüJ'lk ulusunun hayatına u

zanmış demektir. Bu hain eller karşıla

rında sizin vücudunuzdan önce 16 miL 
yon türkten mürekkeb granit külçesine 
çarparak kırılmağa mahkumdurlar. Sı
zin yuce varhgınıza karşı her kotıı nı
yet, ulusun sizi daha ziyade l>aı,rrın 

basmasından ba ka bir sonuç veremez. 
Son igrenç haber bu} uk ulusal şefleri. 
ne içten baglı bulunan antalyahları d .. 
derin ve kukreyen bır nefret uy. ndır

dı. On binlerce antalyalı cumuriyet ala
nına yığılarak size kıymak istiyen yuı t
suz ve vicdansızlara karşı dişlerini ve 
yumruklarını kinle sıktılar ve sevgili 
Atatürklerine sarsılmaz sevgi ve bağlı
lıklarını bütün acuna bir kere daha hay· 
kırdılar. En derin saygılarımızla bildi. 
rir, kurtarıcı ellerinizden öperiz. 
C H.P. ilyon baş Karacan Şerefettin 

:ılı~ 

Antalya. 23 (AA.) - Büyiık varlı. 

gınıza yapılmak istenilen kastı lanet ve 

nefretle karşılarız. Karadan denizden ve 

havad n hiç bir düşman yurdumuza gi

reır.\!z. Curnurluk bunu karşılar ulusu
muzun çelik gögsunde parçalanır. Çün. 
kü başımızda yeni ülkemizi kuran ve 
yürüten lbüylik kurtarıcı var. Sen ebedi· 
yen yaşa, türkün en büyüğü. 
Türk hava kurumu başkanı Feyzi Berket. 

*~* 
Antalya, 23 (A.A.) - Varlığınızın 

dayandığı can evimize gozbebeğimize 

hainler tarafından yapılmak istenilen 
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ıtuikaı:;tı Antalya halkı nefretle telin e. 
der, sonsuz bağlılığını yüksek huzur

larına sunar. 
Antalya şarbay vekili Tahsin 

*** 
Antalya, 23 (A.A) - Sana ve ülkü-

ne öz candan bağlı oan kurulumuz ve 
onun bütün kimsesiz yavruları sana el 

uzatmak istiycn alçakları lanetler, sa -

na bağlılığını tekrarlar. 
Çocuk EsirReme kurumu Baş. K. Kaya 

* * * 
Antalya, 23 (A.A.) - Hüriyete ka-

vuşturduğun türk kadınlığı seni tabia
tin mukadder ölümüm.len bile esirgiye. 

rek kendi ömürlerini senin ömrüne eık
lemeyi dilerken senin aziz varlığuıa 
kastedenler bulunabildiğini öğrenmekle 
en derin acıyı duymuştur. Sana uzana
cak eller bütün türk kadınlarının gırt
laklarına sarılarak pençelerini kırma
dıkça sana ulaşamazlar. Alça•klar kah

rolsun ve sen çok yaşa. 
Antalya kadmları namma: Karacan, 

Perinan Semahat ôrge, Memnune Na
zik, Naciye Naile, Fitnet, Semiha Erk. 
san, S. Guray, lsmet Murat Cankatan, 
Naciye Nezihe, Dikmen zade M. Ozan, 

B~dir, Aliye, Fethiye 

*•* 
Antalya, 23 (A.A) - ~ lrötü 

gözle bakan kahrolsun. 
Komisyoncu İsmail 

Boludtı: 
Bolu, 23 (A.A.) - Ulu Önderimize 

kalkmak istiyen hain ellerin merdut e.. 

mellerini nefretle telin eder ve yüce 
ba~ğumuzun ilelebed ba§LDllzdan e'k
ailmemesinin en üstün dileğimiz oldu
ğunu saygı ile eğilerek bi1diririz. 

V. Ersan 

*-:{. * 
Bolu, 23 (A.A) - Asil türkün biri

cik Başbuğu olan aziz varlığınıza ya -

pılmak istenen suikasde yırrdun genç 
ve temiz 9>Cuk1arı lanetler yağdırırken 

ırize ek sonsuz sağlıklar diler ve bağh
bkların· ulaştırnlar. 

Bolu Abant spor b~kanr Ş. Ussal 

* :/; * 
Bolu, 23 (A.A.) - Evelce bizi arka. 

dan vurmağa cüret eden Çerkes Etem ve 
avenesi melUnlarmm bu defa da Tür
kiyenıWn saydığı ulu öndcrimUin ha
:ratma Jrasdetmeğe cesaret gösterdiğini 
duyaıı memleketimiz gençliği galeya.o i. 
çinck toplanarak alçakları telin etmiş
tir. Siz yüce başbuğumuzun ilelebet var 
olmanızı candan dileyen kulübümüz 
g~nçlecinin hissiyatını yüksek katınıza 

arzetmcği en büyük ödev bilirim. 
Yeşilova kulübü başkıam Kimi/ Doğu 

Koyltuarda: 
Koylasar, Z3 (A.A.) - Sonsuz var-

1ığınızı inkara yeltenen alçaldan tel'in 
eder yüksek şahsiyetinize •ağlık ve esen.. 

1ik dileriz. 
H. Koçyiğit, Şarbay Doğan 

Ko) fosurda: 
Koylasar. 23 (A.A.) - Varlığınıza 

hainane uzanan ellerin kesilmesini iste-_ 

yen, ve ebedi ve yüksek şahsiyetinize 
sağlık ve esenlik diliyoruz. 

C.H.P. başkam Tahsin Fırat 

Urtada: 
Urla, 25 (A.A.) - Sana yagınç yap

mak istediklerini duyduk. Çok üzüldük. 
O haydudlara kargış oıkuduk. Senin için 
ölmeğe hazırız. 

Urla ikinci okul öğrenicileri 

A rapsumla: 
Arapsun, 24 (A.A.) - Arapsunlular 

sana ve ülküne te kyürekle candan bağ
lılıklarını arzederken daha çok yıllar 

ulusun başında sağlığınızı diliyor. ve 
alça•kları lanetle anıyor. 
Belediye ve parti başkanı M. Yüksel 

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

yaratan ulusun göz bebeği olan size u
ıanmak istiyen kirli elleri telin etmek 
üzere toplanan halk bir tek kalb halin. 
de çarparak 'bu hain teşebbüsü telin et
mişler ve daima başımızda türk seması· 
nın parlak bir güneşi olarak kalmanızı 
candatı dilemişler ve size uzanacak el. 
leri kırmak ve canlarını vermek için 
andlarmı tekrarlamıslardır. Derin say· 
:gı ve sevgilerimizi sunarız. 

Parti başkanı N. Doğan 

.'ianı.su ııda: 
Samsun. 23 (A.A.} - Kıymetli baya

tınıza suikas~ yapmaok için yeltenuıJeri 

kurumumuz namına telin eder ve ilaha 
çok yaşamanı diler, sonsuz hiir~tleri. 

miri sunarız. 
Samsıın tıitüıı ~eri "4i~kalll M~lnned Alı 

Sn·asuı: 
Sıva11. 23 (A.A.) - Cumuriyttin belt-

çisi bizler. sana ve ülküne el uzatmak 
istiyenlerin ellerini kırar, kafalarını ko
parırız. Ve onları telin ederiz. 

Simavspor Ahmed 

Meninde:, 
Mersin. 23 (A.A) - Atamu:ın TaT

hğına suikasd taı:arlıyan alçakları türk 

gençliğinin bir uzvu olmak sıfatiyle 

içten gelen hıçkırıklarla telin eder, de. 

rin saygılarımla eflerinizden öpnim. 

Yüce Önderimiz. 
Ulusal ekonomi ve artınm kurulu 

B.,ş V. Ali Buğday 

Mersin, 23 (A.A.) - Ünlü ulusumuz 

için yarattığınız şerefli varlığın sarsı · 
maz temeli çözülmez ve asılmaz çelik 
bağı, budunumuzun ulusal ve soysal 

ülkümüzün ve ilerleyişinin hinbir ışıklı 
güneşi Ulu Önderimiz Atatürk, cana 
var suikastçıların size hor bakma~a ye . 
tenen kudurgun gözlerini O} mak. carı 
damarımız olan sizi içimizden kapmaiı 

ıstiyen bu yurdsuz ve soysuzları tüze· 

yin kızgın güneş! gibi yanan ve kayn;.ı 

yan ateşli kanlarnnızla boğmak için 

bugün binlerce mersinlileı a}'aklandı 

Coştuk, gükrepik. Ulusumuzun ünlü 
ıefine ulaştırırız. 

C.H.P. ilyön kurul başkam Mahmur 

Develi, halkevi ba§i.anı Mansur Bozdo 
ğan. ~arb-ay Aptullah Enoy 

(:arJOmbada: 
Çarşamba, 23 (A.A.) - Can evimize 

el atmak isti~n hainlerin alçakça tc _ 

~bbüslerinden derin acılar duyduk. Bu 

gibi melunları tel'in eder, ulu önderi -

mize uzun ömürler dileriz 
Çarşamba kızı/ay başkam N. Şiikrii 

ULUS 

EMUJ~: 
Eskifoça, 23 (A.A.) - Büyük ve 

yüksek varlığınıza karşı alçak ve kirli 
sahıslar tarafından yapılmak istenilen 
suikastin akim kalması yüzünden bütün 
Foça halkının duyduğu sevinci bildirir
ken ulu yaratıcımız hakkında besledi
ğimiz sonsuz inanç ve bağlılığrmızr bir 
daha tekrar ederiz. 

Ergören Şarbay 

lsıanbu.lda: 
İstanbul, 24 (A.A.) - Ulu tanrının, 

:!CUntı 1~1klandıran, ve sonrasrzlaradek 
dunukmıyacak olan nuru, ve bizim yiı
ce önderimiz Atatürk. 

Kutsal ve ulu savaşmmzın, ulu:.al 
öneyinin bir ürünü olan ulusal tapına
cağım, varlığına gölgenizde iye oldu
ğu gündenberi, her gün yaptığı yedi 
vaktrn tapınmasına; önce eren adını 

anıp, ve kutlu adına bağını sunup. esen 
ve sağlığınızı diledikten sonra başlar. 
ve senin. tanrının acuna bağı~ladığı. 

tüze ve barış nuru olduğunuza inan 

.eder. ve hak tanrıya karsı olan. ve bu 

bahşişi acuna kıskanan. pis ruhun hi· 
leli avadanlığı olarak, sana kalkan ve 
kalkacak olan eller, üstünüze inmeden, 
havada kırılacaklarına ve kuruyacakla
rma içgilsiz inanı var. Çiinkü. 

Sen, artık maddiğ değil tinel var· 
lı~m. 

Sen, ölmez, çürümez duygnnun si
miai!I. 

Sen, yaratık insanlığın. iç yunınu 
açıklanciıran. ve doğra yolunu. •e asıl 
oonini göneı-en ~n. 

lştıe bu iııancımı.zdır lci, sana lı:ar.sr 

dtiJ.üniilen, w d~uükcek kötüfüğün 

soııuCSJ.1% kal.acağma kesin inan ederek; 
hainlerin bu defada lci girişimlerine de , 
hiç telaş .e ilgi göstrnneditimiri ~öy
ler ve bu M111<la derin saygılarımı sun. 
mayı :tekracla.rım. 

lsıanbul müstakil rürk ertodoks 
kilisesi baş papaıdığı 

:;< :ı;. * 
Beyazıt. 23 (A.A.) - Kutsal cumu 

riyetimiıin kurucusu olan yüksek var 
lığınıza ıuelun bir düşünce ile yağı <; 

yapmak istiyen ulus düşmanı alçakları 

İstanbul öğretmenleri nefret duygu!.ı , 
ile k'lr~ılar ve esenliğinizin devamım ,,. 

Ger. 
İsta11b11! oğrNJJJenleri adJna !!. Beker 

* .;~ * 
Galata. 23 ( A.A) - Türkün gücü

ınü yi.ıkselten siz Ulu Önderimize ya _ 

pılan suikastı lanetle karsılar ve yüre 

gimizJen coşan ~ay~ılarımızın kalıulü

nti dileri7.. 
Balıklı orturloks hasrane,i namwa 

Türkt..-ii Of:fo 

Hayatımn:thın ıtıymetJi ~<ıhiırıız.a u_ 
ıt;r..ın 0 alçak \•e i<irli elleri tc'in edeı. 
icten tee:i!ıürlerimi yollayarak candan 
sevgi ve savgılar rrru .:unarım. 

JJ iheyın Gônü/ 

f.•r·heski;Hle: 
" C,.rkeskÔv, 23 (A.A.) - A7-iz var _ 

lı~ma ve yüksek ulkiine çevrilen haiıı 
elleri nefrrt ve lanetle ananz. Sana ve 

ülküne candan bağlıyız. Sevgi ve -say 
gılanmızı sunanz, aziz önder. 

Halk partisi başkam 11. Tokuç_ Çerkes
köv bf'ledive Tf'isi Edip A rrcan 

Ke~pdıı: 
Keşap, (Giresun) 23 (A.A) - Ulu 

şahsiyetinize uzatılmak istenen melun 

elleri anlamak maksadiyle 49 köyün 
binlerce halkı uzak yerlerden bugün 

ıkamunun merkezine koşarak cumurluk 

alanına toplandık. Me1un maksadın iç 

yüzünü anladık ve kalbimizin en coş -
kun heyecanlari y le suikastçileri te !in 
ettik. Bugünkü istiklalimizi ve dünya
ya tanıttığımız büyük varlığımızı sizin 
atalığınızdan mahrum etmek istiyen _ 

leri cezalandırmağa devletin kanunları 
müsait olmazsa onları biz yumruklan -
mızla kazmalarımızia bir daha baş kaL 

dırmıyacak sckildc :ezmı..--gi ve yerin di
bine ;ıokmayı yurd:,el ve ulusal bir ö _ 

dev biliriz. Gönüllerimizde hep bu duy· 

gunun yaşadığına, kalplerimizin her an 

yüksek varlığmız ye en büyük eseriniz 

olan cumurluğunuz için çarptığına 

inanınız. Kahrolsun yurd ft ulus ve 
başkanmıız için kötü maksad güdenler. 

Var olsun Ulu Önderimi, 
Giresunun Keşap kaın.unıı 49 köyü 

h~lkı namrna C.H.P. ba!;kaar 

Hasan Kibero 

·"iııopUı: 
Sinop, 23 (A.A.) - Bugün cumuri. 

yet alanında yediden yetmişe kadar top
lanan biz, siz göz bebeğimiz ulu başka
nımıza karşı pusu kurmak istiyenlerin 

adını coşkunlukla lanetledik. Açtığınız 

yolda ölüncüye kadar arkamıza bakma. 
dan yürümeğe andiçtik. Siz çok yasayııı 
ıulu önder. 

Sinob parti başkan , ekil; Turhan 

Dttzood.e: 
r>üzce, 23 (A.A.) - Türk ulusunn 

yüce önderinden mahrum kılma.k gaye-
siyle şahsınıza yapılmhak istenilen aL 
çakça tasavvuru nefret ve tcessi.irlt' kar

~ılar, alçakhm telin ve size de tüken
mez ömürler dilreim. 

Ş..rbay Hazım Demir 

Gehz''<le: 
Gebze. 23 (A.A.) - Bugün gebzeli

ler cl!;.nuriyet aı.tı .... h" ~o toplandı. Yük. 
-sek şahsınıza uzatılmak istenilen kirli 
ve hain elleri lanetlediler. Açtığınız 

yolrla her an yürüyecek ve öleceklerini 

ve uzatılacak herhangi hain eli kırmak 
için derhal koşacaklarını büyük bir he
vecan ve coşkun bir inancla tekrarJıyet· 
ra k dagıldılar. 

Belc>div~ baskanr A. Eldem 

Osmwwlin<le: 
Osın.aneH, 22 (A.A.) - Sana sarsıl

maz bir imanla bağlı olduğumuza ve 
yalnız yarattıguı devrimin korunması 

ve ba~arılması için ya~adığuruza bir ke. 
ce daha and ıçer. alçak ve soyı;uzları ı

lcnç ve if;rençle telin eıleriz. 
Gençler bırlii,i başkanı doktor 

lbralıim Nail 

t;;;/cii1.-!e: 

Gölcük. 24 (A.A.) - Bugün topla
nan gençlik ta.,kın heye~an larla yoğru-
1u duygularını bir daha eletiyor. Devrim 
~olunda ayırtsız ardında sana uzanan 
heı el her söz her kımıldanıs içinde 
önündeyiz. s~na sonsuz ·ağlık esenlik 

ve saygılar. 
Gölciik Dz Fb. spor kulübii namuıa Bsk. 

SAYIFAS 

lpsa1culu: 
İpsala, .:!3 (A.A.) - Bugı.in halk ve 

mektepler ve köylüler parti evinde top
lanarak sana tapan türk ulusuaa yapıl· 
mağa teşebbiıs edilen suikasti tclın et. 
tiler. E-b~dı olan bağlılıklarını teyiden 
sıhhat ve ,,aadet dilemekte olduklarını 
arzey1erim. 

C.H.P. başkanı A Ti Rıza Saygı 

lalı mudi yerle: 
Mahmudiye, 24 (A.A.) - Kutsal var

lıgm tiirk ulusunun güneşidir. Ona 
kasdetmek istiyen nan·körleri lanetle a
nar ve sana candan bag1ılrğımrzı bir kc. 

ıre daha tekrar ederek sağlık ve esenlik 
dileriz, ulu Atamız. 

EskİŞt>hir nefsi çifteler köyü halkı 

Ntml.lid.e: 
Nazilli, 23 (A.A.) - Büyük irurnı_ 

rıcııtıJEa uzanan eller bulunduğunu du· 
yan binlerce Nazilli halla halkevi önün

de toplandı. Yüksek ıgöst~~k-rie büyük. 
lüğünüz ve kurtarıcı!ığınır anılarak ha

inler lanetlendi. Ülkünüz n emriniz 
çevresinde toplanmak ve işaR:tinize can. 
larmı vermek için bir daha aodiçtiler. 

Bu yübek tezahuratı haJk namına arz_ 

etmekle ltmdimis.i bahtiyar sayaru. 
Asprb•y Huib, C.H.P. '1<lflra111 

Ç. Bil~e-

f 11eadadtı: 
lneada, 23 (A.A.) - Siı.in yükaeli 

şahsınızı imha etmek istemek suretiyle 
halkın halk tarafından halk için idare· 
~i sistemini ortadan kaldırmak istiyen
]eri 'tütün kalbimizle telin eder ft sağ. 
hk dilelderim.i.ııJe ecmsuz •yrıJanmuı 
sunarız. 

Bütün lneada halkı .namıııa C.H.P. 
başlcam Eı~m Gir~• 

Lilleburga:ula: 
Lüleburgaz. 23 (A.A.) - Bugün cu• 

murluk alanında tek bir yürek olarak 
toplanan lüleburgazlıların sana olan sar. 
sılınaz bağlantılarını taşkın bir heye
canla ulu katınıza sunduklarını ve sana 
uzanma·k istiycn alçak elleri telin ettik
lerini sonsuz saygılarla bildiririz. 

Parti başkanı Arif, miting heyeti 
ba~kam fsmail, -~porkıılüp baş. Muhit. 
tin. ııray ba~kanr Enver uray üyesi Me

liluı. tarımevi baş. Naci 

* :,4 * 
Lüleburgaz, 23 (A.A.) - Yil.kı;e.k 

varlığınıza ve kudretinize her zaman ih.. 
tiyacınuz vardır. Gündüzleri gözlerimiz 

nurlarından ve geceleri rüyalanırıızda 

hayalinize aşık bir türk çocuğuyum. Bu 
hareket candan geçmis olsun ve o mel
unl.arıo göderini oyarak canlarının ahn
masmı dilerim. 

Lül~/ıııurgazda Torama.11 ~ğullaun -

dan bttzaz Hü nii Ceylan 

Ceyluuu:Uı: 
Ceyhan. 23 (A.A.) - Şerefli varlı. 

.ğınızı c;ekemiyen vatan hainleri tii · ·; ı 
!huzur ve emniyetini bozmak için ttnin 

aziz hayatına kıymayı dıi.şündükltrini 

gazetelerde nefret ve heyecanla okuduk. 
Bize kara günlerde yol gösteren, bize 

seref hayat veden siri bizden ayırmak 

ve türk ulusunu Atatürksuz bırakmak . 
fa yükselme ve ilerleme yollarımızı Jı::a-

- Savrfavı çeviriniz 

VtlJS'ım romanı: 
Tefrika: 19 cekmi~im ki? Eğer beni ele gecirmenize, 

yahut da kendimi size venneğe razı oldum
sa bunu ne bir düşünceye ve ne de va.zi f e 
duygusuna uyarak değil, keyfim böyle iste
diği icin yaptrm. 

luğu gösteriyordu. Terez, biraz ısrar edecek 
olursa gitmemesini sağhyacağmr anlar gibi 
oldu. Fakat is işten geçmi~ti- Kazanmak is
temiyor. artık ka •betmenin acı zevkini arı
yordu. Rober'in gösterdiği ve kendisinin de 
biraz budalaca bulduğu sebebi, ciddive alı
yorrnuscasma: 

ve belki satın almak istediği birkaç hah gi
bi .. Güçlükler. incelendikce. büyümeğe. bir 
yığın halini almağa basladı: dostlar ba ka 
zaman görülemezdi, satıs bir degil üçtiı e 
hunlara gidilmek lazımdı, serg-iler kap n
mak üzere idiler .. halılar Amerikaya gön e
ri1iyordu. Yani. hareketinden önce onu gor-

K rmızı Zanbak 
Yazan: Anatol _FRANS 
Tiirkçeye ç~viren: Nasuhi BAYDAR 

Alışık olduğu bu sert konuşmalar ~ober~~n 
bütün zevkini gideriyor, fakat onu telaşa du
şüm1iyordu. Terez'in bütün yaptık~armat!ar
şı hisli olan Rober söylediklerıne arşı . .Y
)e değildi ve hele k~dm ağzındaı:ı ~ıkan soz
lere pek önem vermıyord~. !<e~~ı.~ı de. az ko
nuşan bir adam olduğu ıçın sozun hır nevı 
harek('.'t olduğunu sanmaktan çok uza~ bu· 

lnnuyorclu. • 
Terez'i sevmekle beraber, daha dogrusu 

onu inanc ve kuvvetle sevdiği için: manası~ 
bulduğu fantezilere karşı koymagı kendı 
için bir ödev biliyordu. Bu hareket tar.zı, Te
rez'i darıltınadığı zamanlar. iyi sonuclar ve
riyor ve Rober bu usule, her vakit, basvuru-

yordu. . 
- Bilirsiniz ki Terez ben her şeyde s1-

2e hoş görünmek isterim. B:1~un için de, ba
na kar!=:ı, keyif ve heveslerınıze uyarak ha
reket :unemenizi sizden rica ederim. 

- Size karşı nkin böyle hareket etmiye-

Rober ona, hayret ve kederle baktı. 
- Kullandığım kelime sızı danlttımı. 

dostum? Haydi diyelim ki bunu sevgim do
layısiyle yaptım. Ve, işin doğrusu da, istiye 
istiye ve beni sevmekte olduğunuzu hisset
tiğim için böyle hareket ettiğimdir. Fakat 
aşk bir zevk olmalıdır: halbuki ben aşkta, 
sizin keyif ve heveslerimin tatmini dediği
niz şeyi, arzularıtrıı, hayatımı, batta aşkımı 
bulamazsam onu artık istemem. Yalnız başı
ma yasamağı tercih ederim. Şaşılacak bir 
insansınız! keyiflerim, heveslerimmiş ! ha
yatta başka bir şey var mı? Sizin tilki avınız 
da bir keyif işi değil mi? 

Rober çok samimi cevab verdi: 
- Eğer vadetmemiş olsaydım, size ye

min ederim ki Terez, bu küçük zevki si2in 
için sevine sevine feda ederdim. 

Terez onun doğru söyle~~ğini hissetti. 
Onun, üzerine aldığı en önemsiz işlerde bi-
le ne kadar dürüst olduğunu biliyordu. Ken
di sözleriyle her vakit bağlı olan Rober sos
yete ilı!ilerine karşı kesin hir .. : ' ·-:<nı-

- Ya, demek ki vadettiniz! 
Ve iki yüzlüliikle. inanmış göründü. 
İlk önce şaşıran Rober, biraz sonra, Te

rez' e meram anlatabilmiş olmasından dola
yı kendi kendini kutladı. İnad göstermemis 
olduğundan dolayı da Terez'e kar~ı minnet 
duydu. Belinden kavrryarak en esını ve 
gözlerini, birer mükafat 2"ibi, kücücük öpü
ciik1erle okşadı. Paris'te kalacağı günleri 
ona hasretrneğe hazır olduğunu gösterdi: 

- Hareketimden önce, üc dört kere. is
terseniz daha c;ok görü~ebilu"=iz. canım. Si.zi 
evimizde, her ne zaman isterseniz, bekle
rim. Varın olur mu? 

Terez, ne ertesi gün, ne de başka günler 
gelememek durumunda olduğunu anlatmak-
la öcünü almış oldu. Çok tatlı cümlelerle. 
engelleri. birer birer anlatıyordu. Bunlar, 
ilk bakışta, ufak tefek şeylerdi. Gidip görü
lecek dostlar, terzide prova edilecek bir ru
ba, bir i~Hlr .. Pw'rlik ~atısı. sergiler, görmek 

nesi imkansızdı. 
Bu gibi sebebler ıizerin<le durmak ka k

terinde olduğundan Tere.z'in bunları ı'eri 
sürmesinin hic de tahii,ğ- olmadığına Rober 
dikkat bile etmedi. ,."ond nl;k icablarm•ı 1ce 
örgilsii ara.::ma ken<iini k n-•rrdı~mdan d t1ıa 

fazla ısrar edemerli ~ haht~ız "ec;ini k<'<;ti. 
Terez, bası fö:erine k~ldrrdı~ı sot eli ile 

kapı perdesini c:ekti ""la elini anaht:::ra u
zattı; ve orada. doğıı h;llı.,mın P"nıze ve ya
kut~arı arasm !a. -ayrıldığı dosta basını ce
cevırerek, biraz alaycı ve hemen hemen tra
jik: 

. -. ~diyö Rober ! dedi, giizel güzel eğle
nınız. Zıyaretlerim. alıs verişlerim, ufak te
fek gezintilerim hiç bir sey demek değilclir. 
F.akat, tesadüf denilen şey de hep bu ~ibi 
hıçler<len meydcına getir. Adiyö ! 

Cıktı. ROber. onunla birlikte aitmek i ._ 
..:ı· f b ~ 

teruı, akat Terez zorlam~dıkc;a bir a ada :;0 • 

kakta görünmekten cekinirdi. 
(Sonu v ... r) 
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patmaık istiyen hainlerin bu melunane 
teşebbüsleri muhitimizde heyecan ve n~f
retle karşılandı. Aziz Önder, sana el ve 
dil uzatanlar yarattığın heyecanlı tlirk 
varlığının derin nefreti içinde parçalan 

mağa mahkudur. İçimizden doğan he.. 
yecanlan ve hainlere karşı nefretlerimi.. 
:ri acuna bağırıyoruz ve sen aziz önde -
rimize karşı sarsılmaz bağlılığımızı bu -
gün toplanan bizler yüksek huzurunu_ 
za bHdirmek ödevini yapıyoruz. 

- r. ff.P. başkam A. Ülkü., Keşap 

t'~lvaçltu: 
Yalvaç, 23 (A.A.) - Kurtarıcı ve 

koruyucu yüce özlülüğünüze komplo 
tasarlayanlar ve büyük ulusun başsız 

kalmasını isteyen soysuzlar şunu iyi bil
melidirler ki türk ulusu gözbebeğini 

bağnnda taşımaktadır. Türk ulusu ulu 
önderine sonsuz sevgisiyle çırpınırken 

onun varlıkla canına kryrnağı düşün 

düşünmek budalalıktır. Coşkun kalble
rimizden çıkan toplu bir &es sana ateır 
[j sevgi ve saygılarını yollar Atatürk. 

Halk namına sonsuz sevgi ve say
gılarını yo/Jayan Yalvaç budunu 

falovtıda: 
-Yalova, 23 (A.A.) - Başımızda her 

en candan yaşatmak istediğimiz yüce 
varlığınıza el uzatanlar olduğunu acı 

duyarak öğrendik. Biz Yalova öğret. 

menleri o elleri kınnağa ve damanımz
daki öz kanın kaynağı olan varlığınızı 
Uelebet yaşatmağa and içiyoruz. 

'Yalova öğretmenler birliği başkanı 
S. Necati Gurres 

Vrfada: 
: Urfa, 23 (A.A.) - Ey Atatürk ıııa -

na kıymak istiyenleri on bin kişi ile 
tel'in ettik; Gençlik her an önünüzde 
fedaya hazlrrz. Siz daha uzun yıllar ba
tımızm üstünde şeref tacı olarak yaşa. 

yacaksmrz. 
· Halkevi başkam Muzaffer 

..;: ıf· * 
- Urfa, 23 (A.A.) - Yüksek varlığı

n~a karşı uzanan elleri kırmak için and 
içen on bin Urfa genci sağtığmız için 
yürekten kopan dilekleriyle sevgi ve 
saygılarını sunarlar. 

Urla bt>lediye bB§kanı Himmet 

Erzincanda: 
Erzincan, 23 (A.A.) - Bugünkü kud

retli varlığımızı kuran ve koruyan de
ğerli varhğınıza hain bir elin uzatılmak 
istenildiğini duyan binlerce erzincanlı 
bugün halkevi kurağı önünde toplana
rc~k ba kötü teşebbüsü telin etmiş ve sa
na uzatılacak herhangi bir eli kıracak
larına ve dikilecek kötü gözleri ç11kara 
caklarına ve bu uğurda hatta canlarını 
da seve seve vermekten çekinmiyecek
lerine and içerek sonsuz bağlılıklarını 
tekrarlamış olduklarım derin saygda. 
rımızla arzederim. 

Erzincan şarbayı A. Nalcı, C.H.P. 
ba~kanr M. Altrnok 

l)fü~cede: 
Düzce, 23 (A.A.) - Daha yakın bir 

geçmi~te bütün varlığı silinmek isteni -
len türk ulusunun tarihine yakışan bir 
kudretle dirilten yüce şahsmıza yapıl -
mak istenilen alçakça bir tasavvuru n ' 
ret ve derin teessürle karşılar hainleri 
tel'in ve siıe tükenmez ömürler dileriı. 

C.H.P. başkanı H. R. Erisen 

l~ski/o,,;ada: 
Ekifoça, 25 (A.A.) - Bugün Foça 

halkı bir vücut gibi cumuriyet alanında. 
ki anıtının altında toplanarak başımızı 

gövdemizden ayırmak istiycn alçakların 
tepelenmesini istemiş ve sana karşı olan 
sonsuz inan ve sevgisini tekrarlamıştıt. 

Şarbay R. Gören, C.H.P. başkanr H. Basri 

Şarkı~lada: 
Şarkışla, 23 (A.A.) - Büyük türk

lüğün ulu varlığını taşıyan ve bütün bir 
ulusun öz ve iç güveni göz bebeği 

olan yüce ~ahsiyetinize el kaldırmak is
tiyen ve yakalanan kara vicdanlrları bil. 

tün güç ve heyecammızla telin ede-r, U· 

ğur ve onurumuzu yaratan sağlığınızın 
~onsuz olmasın yürekten dileriz. 

Şarbay vekili Basri Ôzel 

J1enementlc: 
Menemen, 22 (A.A.) - Seni başın. 

da tutmak en büyük ülküsü olan biı 

lnCncmcnliler sana uzanmak istenen ·! 

leri kırmağa, kafalarım ezmek için coş
kun bir sel gibi taştı. Türk ulusu yaşa 
dıkça hainlerin kötü ellerinin sana uzan. 
masma imkan yoktur. Ulusumuz senin 
önünde yıkılmaz bir kaledir. Andımızı 
tekrarlarız. Çok yıllar yaşayınız, büyü 1 
f.ümü:r.. 
Miting komite:>i: K . IJnder, M. Ona. 
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Yunan hasını, kom· ı ·r . '! 
plo :!~. ~~y~~or? l Y a_~ancı gazetelerde okuduklarım~~ 

Cinayetler Etem için bir zevk teş- - - ·· --
kil ediyordu. Bu hal Sakarya muhare· 
besine kadar devam ettikten sonra, Tür. 
kiye dahilinde kesilecek hrristiyan kal
madığından Etem türklere tecavüze 
başlamıştır. Bu vaziyet karşısında Mus
tafa Kemal bu şaki kardeşlerden kur. 
tulmağa karar verdiğinden iki kardeş, 
maiyetlerindeki iki bin kişi ile beraber 
yunanlılara iltica etmişlerdir. Etem ile 
maiyeti muktedir cengaverlerden mii
teşe.kkil olduğu için, bu şakileri kabul 
ettiğimizden dolayı yunan baş kuman
danı tahtiye edilemez. Maamafih bu i. 
ki kardeşten istifade edilmiş değildir, 

yalnız maiyetindekiler yunan birlikle
rine verilmişle.r ve burada çok yararlık 
göstermişlerdir. 

Anadolu feUlketınden sonra Atina
da pek az kalarak Mezopotamyaya yer. 
leşen. Çerkes Etem, Mustafa Kemale 
karşı suikastlar terHb etmekte ve bun
ların hepsi ademi muvaffakiyetle neti
celenmektedir. Beşeriyetin büyük şah. 
siyetlerinden biri sayılan ve memleke
tini uçurum ve padişahlar boyunduru· 
ğundan kurtaran Atatürke suiıkast yap. 
mak istiyen Çerkes canavarına karşı yu
nan milleti hürmet besliyemez.,. 

Neo Kozmos diyor ki: 
••Meydana çıkarnan suikasd teşkila

tı türk efkarı umumiyesini çok müte
essir etmb~tir. Matbuat, basm bürosu
nun verdiği haberleri neşretmektedir. 

Anlaşılan, bugün Niste bulunan ha
life Abdülmecit'ten para alan Çerkes 
Etem, Berutta bu teşkilatı vücuda ge. 
tirmiş ve fransız makamatmın nazarı 

dikkatini celbetmemek için Şam tari
kiyle göndermiştir. 

Türk polisi Suriyedeki ajanları va
sıtasiyle bu hazırlıklardan haberdar ol. 
duğu için, d~rhal tertibat alarak çeteyi 
hudutta yakalaımştır. 

Urfa saylavından maada diğer rica
lin de methaldar bulundukları tahmin 
olunmaktadır. Parayı veren halife Ab
dülmecit olduğu tahakkuk edecek olur
sa, Türkiye hükümeti Fransanın naza
rı dikıkatini celbedecek ve hariçteki an
ti Kemalist teşkilitlara karşı cezri ted
birler alacaktır . ., 

Olefteros Antropos diyor ki: 
,'İstanbuldan yazılıyor: Cumur baş

kanı Atatürkü öldürerek bugünkü reji
mi devirmek istiyen büyük bir suikasd 
şebekesinin meydana çıkarılması berke. 
si hayrete düşürmüştür. Bilhassa bazı 

devletlerin perde arkasından bu işe 

yardım ettiklerinin duyulması, çok tu. 
haf görülmektedir. 

Ankarada yakalananların üzerinde 
mühim vesikalar 'bulunmuşsa da türk 
ma'<amatı ketumiyetini muhafaza et
mektedir. Buna rağmen suikastçdarm 
ecnebi mahfelleriyle temasta bulunduk
ları anlaşılmakta olup, Türkiyede kar. 
gaşahk çıkarmak istiyen İtalyanın bun
lara yardım ettiği hatıra gelme·ktedir. 

Suikastçılann üzerinde külliyetli 
mikdarda İtalyan lireti bulunmuş ve 
yakalanan vesikalar arasında Beyrutta 
mukım (Françe,;ko Beyanki) namında 

bir şahıs ile çete reislerinin muhabere
de bulunduğuna dair mektuplara tesa. 
düf edilmiştir. 

Toplanan maHlmata göre, italyan 
kurmayının ikinci !?ubesi zabitlerinden 
olan "Beyanki,. , İtalyanın şarktaki ca· 
sus teşkilatını idare etmekte olup, doğ
rudan doğruya propaganda nazın Kont 
"Çiyano,. nuo emrinde bulunmakta ve 
oradan direktif almaktadır. 

Evelce yalnız şüphe edilmekte iken, 
bugün bu nokta bir hakikat olarak mey. 
dana çıkmıştır. İtalyanın Anadoluya so
kulmaktan vaz geçmemiş olduğu, bu sar
sılmaz vesikalardan anlaşılmaktadrr. 

ran, M. Ebeoğlu, Asşarbay M. Citi, M. 
Kamil, N Arda, A. Tan, M. Akınağ 

Gölpazarında: 

Gölpazarı, 23 (A.A.) - Ulusal fefL 
mize yağmç maksadiyle topraklarımıza 
giren hainlerle birleşen alçakların en 
ağır cezaya çarptırılmalarını dileriz. 

Şarbay M. Barut 

*** 
Gölpazarı, 23 (A.A.) - Büyük dev 

rim ve kuruculuğunuzu çekemiyen al -
çaklann girişimlerinden yılmaz ve sar 
sılmaz olan sevgili şahsiyetinize sonsuz 
ydlarla sağhk ve esenlik ôileriı. 

Şarbay M. Barut 

ingilterenin İtalya ile bir kavgası yoktur 
ltalyan - habeş anl"§mazlrğ ı dolayUJiyle ltalya ile lngiltere arasında gerginlik, bugünlerde 

bir taraftan Paris ve Londra, öte taraftan da Londra ve Roma arasında yapdan konu~malar so
nucuntla, bir az hafiflemiştir. 88. 8qldvin, S. Hor ve Eden gibi ingiliz devlet adamları da son 
verdikleri söylevlerde, /ngHte re'nin ltalya ile bir kavgası olmadığını söylemektedirler. Deyli Tel
gral gazetesinden alarak aşağı ya koyduğumuz yazı, ingili% bakanlarının bu fikirlerine terce • 
man olmaktadır. 

21 ilk teşrin 1935 tarihli Deyli Te
Jegral gazetesi "ita/ya ile ingilizlerin 
kavgası yoktur,. b<I!jlrğı altmda yazmış 
olduğu bir başyazrda diyor ki: 

"Ancak B. Musolini tarafından dur 
durulabilecek olan doğu Afrikası bar. 
br sürüp gittikçe Avrupadaki durumu 
kökten düzeltmek imkanı yoktur; çün
kü harb, bütün kargaşalıkların kayna
ğıdır. 

Bununla beratı.er, bu yüzden Avru 
pada baş göstermiş olan gerginlikler. 
den en tehlikeli olanı, ingiliz 'büyük el
çisi Sir Eri.k Drumond'un diplomatik 
gayretleri sayesinde az çok hafiflemiş-
tir. 

Herhalde ingiliz elçisi, bundan ön
ce italyan dış yarbaşkanına İngiltere. 
nin ancak uluslar sosyetesine karşı 

yüklenmiş olduğu yükenleri yerine ge
tireceği, kendi başına harekete geçmi

yeceği hakkında verilmiş olan inanca· 
larm dışında bir söz vermiş değildir. 
Bunu başka kelimelerle anlatmak ıa. 

zungelitse diyebiliriz ki İngilterenin 

İtalya ile ayrıca bir anlaşmazlığı yok· 
tur ve bu harekette kendi asığları mü
essir olmamaktadır, diyebiliriz. 

İngiltere iie İtalya arasında bir harb 
çıkması ihtimalini de ingiliz baş.baka

nı cumartesi günü söylediği söylevde 
şu sözlerle ortadan kaldrrmış oldu: 

"Uluslar Sosyetesi, harb için değil, 
barış için lcurulmuştur ve harb. ingi. 
liz hükümetinin aklına en sonra gele
cek bir tedbirdir.,. 

İngiltere, ancak bir şey ile ilgilenir 
ve ondan başka bir şey, onu ilgilendi· 
remez. Bu tek nokta da saldırgana kar
şı tedbir almak hususunda Uluslar sos. 
yetesi andlaşmasmm koyduğu prensipi 
VÜrÜtmek 11e yerine getirme·ktir. 

Umud ~deriz ki bu inancalar, ingi
liz düşmanlarmrn propaganda ile üfü
re üfüre Bay Musolininin içinde alev 

Halk kürsüleri 
Cumurıyet Halk Partisi Uyönkurul 

Başkanlığından: 

Devrime baş ve gönül bağlamış olan 
türk çocuklarının devrim, istikiaJ ve 
cumuriyeti tancyıp sevdirmek yolun. 
daki güzel fikirlerini yaymak için cu
muriyet bayramının mutlu günlerinde 
Ankarada H~kimiyeti Milliye ve Halke· 
vi meydanlarında iki halk kürsüsil açıl. 
mıştır. Bayram günlerinde Ulusal duy
gularımızın inan verici sesler halinde 
bütün yurda akisler yapmasına hizmet 
için bu kürsüler devrime içten bağlı bü 
tün yurddaşlara açıktır. 

A - Hakimiyeti Milliye meydanın. 
daki kürsü. bayramın başlangı
cı 11lan 28.10.1935 günü saat. i
kide açılacak ve neydanda çc
len.c: koyma merasiminin baş· 
langıcından bir çeyrek önceye 
ceye kadar sürecektir. 

29.10.1935 günü kUrsU saat 
10 dan 12 ye lı:adar açık bul'J. 
nac=tktır. 

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

B - Halkevi önündeki kürsü 28.10. 
1935 günü saat 14 den 15 e ka. 

dar. 

29.10.1935 günU saat 9 dan 12 
ye ve 16 dan 17 ye kadar 

30.H>.1935 günü 9 dan 12 ye 
ve ı-ı den 17 ye kadar açık bu· 
lunacaktır. 

C - Kadın ve erkek 18 yaşından yu
kac her yurddaş kürsüden söz 
söyliyebilir. Halk kürsülerinde 
s'ciz söylemek için bayramdan 
önce Kınacı hanındaki Parti 
ilyönkurul başkanlığına (Tele. 
fon 1269) ve bayram esnasrnöa 
kün:ü başlarındaki komiteye 
baş vurul(lcaktır 

haline getirdikleri İngiltereye karşı 

duyguları, az çok, yatıştrrmıştrr. 
Akdenizdeki kudretli ingiliz donan

ması, hiç bir zaman ftalyaya karşı bir 
tehdid değildir. Bundan dolayı, Bay 
Laval'in kendisine, ihtiyaç olduğu za. 
man, fransız donanmasının İngiltereye 
yardnn edip etmiyeceği hakkında.ki ser 
ruya kısa ve kesin bir cevab vermekte 
neden tereddüd ettiğini bir türlü an
hyamamış bulunuyoruz. 

Trablus · Mısır sınırında bulunan 
italyan askerlerinin geri çekilmesine 
karşı Akdenizdeki ingiliz donanması. 
nın geri çekilmesi pazarlığına girişil

mesi önergesi de, herhalde, hoşa gide· 
cek bir şey değildir. 

lcabmda Uluslar Sosyetesi emrinde 
çalışacak olan ingiliz gemilerine Fran
sanın bir liman vermesi tezi de. kollek. 
tif hir hareket yapması gerekenler ara. 
sında tuhaf bir kaçınma ve gevşeklik 
gibi görülür. 

Cumartesi günü, Cenevredeki mü-
zakerelerde "evet,, ve "hayır,, cevabı 

bekliyen meseleler görUşülmUştür. 
Telif komitesi, bütün italyan ihracat 

mallarrna karşı boykot tatbik edilmesi
ni kararlaştırmıştır. 

Komite, ltatyaya gemi ile başhca 
maddelerin gönderilmesini kaldırmış. 

tır. 

Aynı komite, zecri tedbirleri kabul 
eden memleketlere karşı yardıma ve 

• bunların ihracat maddelerini mümkün 
olduğu kadar çok, satın almağa da ka-
r ar vermiştir. 

Bunlar iyi ve kuvvetli kararlardır. 
Biz, 'bunlardan ilk ikisinin hemen tat
bik alanına konulamıyacağr için hayf
lanmaktayız. 

Bu tedbirler, yanlrş hareket edenle. 
ri adamakıllı sarsabilmek için birden 
ve bütün şiddetiyle tatbik edilmek la-
zımgeleceği kanaatmdayız. 

Lehistanda yahudi 
düşmanlığı 

Mançester Gardiyen gazetesine Var
şovadan bildiriliyor: 

Lehistanda bulunan 3,500,000 yahu
dinin talii, yahudilere düşman olaraık 
kurulmuş olan endeks teşkilatının son 
zamanlardaki faaliyeti üzerine güç bir 
duruma girmiştir. Endeks ismi, eski 
Lehistan ulusal demokrasi partisinin 
yeniden takınmış olduğu bir addır. 

Bu partinin bugün parlamentoda 61, 
senatoda 12 üyeliği vardır. 

Roman Dmovcki, senelerdenberi bu 
partinin başkanlığını etmektedir. Şim
di bu partinin ileri gelenlerinden pro
fesör Ribarski, mare§al Trampeinski, 
prens Cetvertinski, B. Stronski. şimdi
ki halde parlamentoda bulunmaktadır. 

Bu partinin gayesi "Lehistanı ulus~ 
lardan kurulma bir devlet değil, ulusal 
bir devlet yapmak,, tır. 

Bu parti, aynı zamanda çoğunluğu, 
yalnız lehlilerden olmak ü.zere bir par
lamento ve kabine kurmak istemektedir. 

Fakat Endeks'in programındaki baş
lıca madde yahudi düşmanlığıdır. Bun
lar, yahudUeri mahvetmek, kendilerine 
vatandaşlık hakkı vermemek ve netice
de onları Lehistan sınırlarından dışa
n atmak ıstemektedirler. 

1925 yılında başbakan olduğu zaman, 
birçok yahudileri ağır vergilere tabi 
tutarak Lehistandan uzaklaşmağa mec
bur eden B. Grabski, bu parti "mensub
larındandı. Yahudiler. bu adamın hala 
bugünkü faaliyette parmağı olduğunu 
söylemektedirler. 

Tecim alanında yahudilere rakib o
lan iecimerlerle birçok işyarlar, ve baş
ka ertik adamlarından, tek bir sözle. 
yahudilere düşman olan !ehliler bu 
partiye mensubturlar. 

Bu teşkilat, Leh kanunlarına yahu
dilere aleyhtar maddeler koymak isti
yor. 

Endeks partisi, bütün leh g~etelcnn

de neşriyat yaparak yahudi düşmanlı
ğını bütün memlekete yaymak için bü
tün ener1isi ile çalışmaktadır. 

Endeks partisi, bundan l>ar yıl oo

ce Lodz şehir kurulu seçiminde çogun· 

luk kazanmıştır. Ondan sonra teşkila

tın yahudilere karşı yaptıkları hücum
lar, oüsbütün şcihretini artrrmı~t1r. 

Bunlar Aryanhk meselesini de or
taya atmak Uıtemişlerse de bükümet 
partisi bunun öniloegeçmiştic. Endeks 

ler, memıeektin her tarafına iyi yetiş
tirilmiş yahudi düşmanlığı propagan
dacıları göndererek maksadlarma er
mek istemektedirler. 

Nefreti ekince ölüm ekmek tabiiğdir 
Bu yüzden Varşova yakınlarında n 

başka yerlerde bir müddet önce yalıudi 
evlerine bombalac atılmış, malları yağ-

ma edilmiş, bit takım yahudiler yara

lanmıştır. Hatta Varşovada bulunan 

yahudi makabi spor kulübünün merke-

zine de birbombıı. konmuştur. Varşova 

yakınlarında bulunan bir siyonist çift

liğinde tam Filistine hareket edeceği 

akşam bir yahudi krzı öldürülmüştür. 

Son zamanlarda Grodno, Suvalki ve 
Raciyaz'da yahudilere buna benzer bir· 
çok zulümler yapılmıştır. 

Leh üniversite çeveninin ilgili ol
duğu "gene katolik,, dergisinde yahu
di meselesinin müspet olarak mı, yok
sa menfiğ olarak mı kotarılması müna
kaşa edilmiştir. 

Menfiğ cnetod, yahudileri tecrübe 

etmek, onlara boyıkotaj yapmaktır. Müa 
pet metod ise yabudilere hücwn etmek 
ve onları döğmektir. 

Bu hususta derginin açtığı ankete 

gelen cevablarda daha ziyade tecrid ve 
boykotaj önngeleri göze çarpmıştır. 

Nazi Almanya, bu cereyanın kuvvet
lenmesir.e yardım etmektedir. Alman-

yanm Lehistan ile olan sınırı 1200 mil 
uzunluğundadır. 

Almanyada olup biten hadiselerin 
Lehistanda muhakkak bir tesiri ve yan-
kısı görülür. 

Bir takım leh şehirlerinde hüküme
te "biz, yahudlleri istemiyoruz,. yollu 

müracaatlar yapılmaktadır. Leh şehir~ 

!erinde yaşıyan alınanların bu yahudi 
düşmanhğını körüklemekte büyük rol
ler oynamaktadırlar. 

Yurddaş: 

Kurduğumuz fabrikalar 
ve yaptığ1m1Z demiryollar 

hep ulusun hiriktirme gü
cüne dayanır, bu ızücü artır
ma 8enin f'lindedir. 

Ulusal Ekonomik ve artırma kurumu 

·-------------------------------
Dr. HALİL CIRAY ... 

NÜMUNE HASTANESİ DO
GUM VE KADIN HASTALIK

LARI MÜTEH ASSIST 
Anafartalar, Otabatmaz apartmanı ı 

telefon : 1228 
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inhisarlar umum Müdürlüğünden: ı 
ı - Tekirdagı şarap fabrikasında 45000 lira bedeli ketifli kav 

ft teferruatı intaatı kapalı .zarf uıuliyle eksiltmeye konullDUfhU. 
2 - Eksiltme şartname ve projelerı 225 kurut mukabilinde ka

tı.taşta levazım ve mübayaat tubeıh veznesinden almacaktır. 
3 - Eksiltme 11-11.935 tarihine müsadif pazarte.i giinü saat ıs 

d4 Kabataşta Alım, Satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin tayin olunan gbn ve saat

ten bir saat evel yani saat 14 de kadar % 7,5 muv~kat ~venme 
panlarile birlikte kanunun tarifatı ve şartnamedekı ıeraıtıne ta
mamen uygun ve noksansıs kapalı z~fları K~isyon Reisine mak. 
buz mukabilinde ve behemehal teshm etmeler1 lbımdır. 

(6602) 1-4803 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
1 _ Polatlı kazası dahilinde Muhath namiyte maruf çiftliiin 

mülkiyeti •tılmalr üere kapalı sarf uaılliyle ve pqn parla ile ar. 
hrmafa konutmuftur. . 

2 - Muhammen bedel on bir bin yedi yüz dolman altı hracbr. 
3 - İhale 4/Tepiniuni/935 tarihine tesadüf eden pazartesi 

günü saat on beşde Umum Müdiirlüğtin tasdikina talikan Ankara 
Evkaf Müdürlüğünde ihale yapılacaktır. . . . 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarım yevmı ıhaleden bır aaat 
e'neline kadar komisyona vereceklerdir. 

5 - llunkıkat teminat seki• yGs senen dlrt lira yetmiı lru-
(3085) 1-4750 ruttur. 

Gökçeotlu maballninde btiklal caddesinde ikinci vakıf apar
tammn 7 namarab lmçre sefaretinin bofaltblı daire kiraya veril. 
_. ... -sık anırma,. komsaaıtur. 

thalnl 1-11-935 cuma günü aat on bqde kati ihale olunacaguı
duı kiralamak ve girmek istiyenlerin Ankara E•Jraf direıkt5rlüğü. 
De miiracaatlarL (3lı4C)) 1-4819 

imar Müdürlüğünden: 
Ki•dc9 iıtimllk Mu11..-.n bctkl 

eclildip Ma&aDeti aokaiı· Ada No. ~I Ne. IJra 
Bay Cemal Hatuaiye Ak -.k 115 4 • 
BaJA!l Siren& Raca Be11aJ> Acıca ne 4 289 
Bay 1 81p1ii ım.. Y-' Acıca 1• 7 IOO Y...,. kayda plranlaD evleria ea'-ları 5.11.935 ..ıı gtlni •· 
at on bqc1e bilmlayede utılacalmdn taliplerin 1-r llüdilrlü-
pndcki komiıyona mBracutlan. (3141) ı 4820 

Ankara evkaf Müdürlüğünden: 
1 - AnJrarada T ....... me ..-.Uniade barap ti,.UO. mllaldtat 

'" kereıte flıbri~ mliftemllatı 'ft büçenln alllklyeti latll
.-k ...... .,.., an usuliyl• ft pefin para ile artmnala lronul-
muttar. 

2 - JhhMIMDCD bedeli on bir bin llndır. 
3 - lbaıe 4 tepiai81Di IH tui1üne te9llftf eden puartni gU.. 

al lllld _...... u- lltktilrltliibı taldilana talibn Ankara E•- , 
... JIMtlrlllllDd• .... ,..,lacaktn'. 

4 ..... TaHp Cll•a•a• teklif mektaplaruu yevmi ibalcclen bir aaat 
eneliDe kadar kamiayona .erecelderdir. 

5 - Muvakkat teminat tekiz yUz yirmi liradır. (3086) 1--4751 

Devlet Demiı1'olları ve L manian Umum 
Müdürlüğü ilanlan 

iLAN 
Yllf pancar kB1peei içill yeni bir tarife ,., • ...,,.. Bu tarife, 

J1er 1eoe c,181 bqmdan ikinci lııbUD aon11n• bdar tatbik edilecek
tİl' lltlnil ft m&nellailqb. flllmer fabrib1an olacaktır. Kilapeler, 
,der fabitblannda. pmc:ar ,edreD ftlonlara ytlkJeneetktir. 
Dıpe ıeriren vagonlara da pancar ,etletilmeıi prttır. KUlpe ta
flJUl ftlonlal'a mahreçtc ve ımwualatta tahmil " tahliye ~in 
apıca mübJet verib:aemlttir• Klıpeler, pacar tapmk için bıra. 
lalan mGhletler dahilinde vagonlara tahmil ve tahliye edilecek fu
ıa umm için tatili edevat ücerti alınacaktır· Bu prtlarla yapıla· 
calr nakliyatm ücreti ton batın• 20 Jruruttn lf&lı dllımemft Uaere, 
toa ve kilometre tı.pna yarmı kanıttur. Tarife 28 Birincltepiıı 935 
ten muteberdir. (3110) 1--4886 

Ekonomi bakanlığı Tfuakofis 
Başkanlığından: 

1 _ TUrkofiı tarafmdan nepdileceY olan Ttlrkiye Adres kı. 
tabmuı tab'ı kapalı sarf uaullyle mioakaaa.ya koqmaotur. 

2 _ -.100 Wıffe kadar tutacak olaa bu kitabın beher forma-
unın muhammen bedeli 160 ytiz altmıl liradır. 

3 _ ihale 4 ikinci tcşrın 1935 tarihinde Ankar•da Ekonomi Ba 
kanlığı binasında Türkofıs Dairesinde yapılacaktır. 

4 _ Talip olanlann umumt şartnaaıe ve ~usuat prtname su. 
retlerini almak üzere Ankara Türkofia M~rkezıne ve latanbuJ Tiirk-

f besine müracaatları llzımdır. Bu evrak meccanen verilir. 
0 1~ ıu Talip olanlann 450 dört yüz li liral muvakkat temınat 
ile kanunun tayın ettıği evnkı ve kanunun 4 Uncu °!8ddea\ mucı· 
hince i e girmeye tranuni manilerı b Junmad .ğına daır beyannam 
n tekliflerin 4 ikincı teşrin 1935 pa arteıi gunil uat 14 de kadar 
komısyo re1shgine vermeleri liznndır (3114) 1--4774 

Ankara llbaylığından: 
ı _ tHmiz çif tçılerine daiıtılınak üsere satın alınacak 168 ta· 

.. e sap arabasının 4-11-935 pazartesi gllnil aut ıs de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabaların tutarı tanesi 7' liradan 122~ liradır 
3 _ Şartname ..e ntimuneıi Ankara tanm dırelrtiSrltil\lnde ıa. 

ritebilir. "---L- ~"-tuıbu 
4 - late«lilerin arabalarlft " 7,5 tutan. olan - . ._ 

ve11 hususi muhasebe direkt8rlllll vesnnıne yatı:rıhmf mübu· 
sa ve teklif mektuplıriyle birlikte eksiltme gilnO .. t 14 de h-
,.,lılr datml endimeae ~leri. (3077) 1--4111 

Devlet Demir Yollanndan: 
25 ildncitqrin 1935 gtınthıden itibaren Anadolu ve Toro• Sit 

at trenle • umumt tarife D D./71 numaralı maa mesafe tarifem 
~ D.D. 1~ numaralı arsıulusal yolcu tarifesi üzerinden bilet alan 
yolculan tabıis edılınittir. 

D'ğ temilli tarıfeler lzennden bilet alan yolcular bu tren-
lerle 

1se~t e~k fstecllkleri takdırde: Jrat~d cekleri menfennı 
umumi tanfe Qzerindn hesaplanacak ücretlerının yataklıda 1eva.. 
hat denlerden ytizde 25 i ve adi ngonlarda seyaJlet edenlefden de 
tiizde 12,5 munzam icret olarak alınlcaktır. 

Fula tafaillt isJ• iata17onlara mürlc .. t edilebltit. (Sl4t) 
1-482S 

OLUS 

BRNKASI 
arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban
ka Şube ve Sandtklannda bir biriktirme hesabı açtırarak 
en aşağı 10 lira yatıranlar arasıhda UM> kişiye aıağıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
İkinciye .:> ,, 
Uçüncüye fiO ,, 
DördÜDCÜye 40 ,, 
Befinciyc 20 " 
AJ_.,da.a elliDciye kaııla te " 
Elti birine'..,. , .... ,e adar 5 .. 
Kura Blrindlrlı•.- f. sbıde Anllarada Merkez bina

amda ..çeiılec*tS. K..;a girebilmek için para yatll'all+ 
lanD paı:aJanm 7 birinciklnuna bc1ar çebrıemeleri ti• 
zunchr. 1 4684 

Türkofısee çıkarıhlea Türkçe 
ran De& biiltenlerin 1 c ~ JJ S~J ve 

açıke ko.nnlmuştur. 
1 - Tirkoflı tuUIDÜlı Türkce ve ltnMtzca ayn 1)'11 olank 

her on bet glnde bir pbnlaeak Wltelllftiıı baaılmuı açık eksilt. 
me ile e-kailtmeye lroınılmuftur. 

ı - Eksiltme 4-ildadtepfn-1935 pazarteaı ~il aat 10 • An· 
karadı Yenip!akde Ekoncmi Bakanlıjı binasmda toplanan TGrk. 
ofla aatm aJma Umiı1onunca yapılacaktır. 

3 - Oerelr ti~ ve prek de franaısca bültenlerde k•llanıla
calr kltıt ve kaptık TGrlrofia tarafından verilecektir. 

4 - Kaplarından maada 16 aahifcden ibaret olacak olan TUr.k· 
ofis on beş günHlk tilrkçe ve framuu btlltenlerin beher aayl8ı için 
baskı adedi türle~ için 1500, ve fnnaı.zca için 1-500. olmak üzere 
3000 dlr 

- ..,. ~ ~ •• , lrMıF .......... 14 tlrkp, ,.. 14 
,..._.ca wutenledn prtDallle mudblnce baulma Ye dJdlen-
meel bedeli 1100 Hn olarak tahmin e.tlınJttir. 

6 - Umumi ft fenni prtnameler Tlrtııofis Ankara Merkezinde 
lıtanbul tabeainde ınecc:aaeııt .ven1ir. (3115) 1--4773 

Ankara umune hastanesi 
haştabihlijinden: 

l - Haataaenia muıatelif pbelerine ait 309 kalem al&tı tıbbiye 
ıs gün müddetle kapak Sarf aıulil ile elraUtmeye konuhnuıtur. 
Bedeli muhammenl 9lt2 liradır. 

2 - Liste ve nal ıenltlld görmelt iatiyenler Ankara N6mune 
Hutanesi bat tabMlllM ft lstaniNlda Sattık ve Sosyal Yardım 
Direktarıtipne ...._..t edeceklerdir. 

3 - Ekıallt.- t-lı..9SS camarteei sthıl saat 10 da Ankara Ntl· 
mune baıtaneainde yapıJ.acaldır· 

4 - Ekailtmeye prmek ı.tiyenler 741 lira 90 kurutluk teminat 
mektuplan .eya yeme .-kbmlan getimıeleri lbımdır. 

5 - Teklif mektuplan Jllbrc1a yaab ilçüncU maddede yuılı 
saatten bir saat evıeHne ltadm' Anbra Blmune baatanniae ged· 
rilecek ,,. eksiltme ......,.,_. rei.Uğine makbus mukabilinde ve· 
rilecektir Posta ik &lndelilecelıı makbuların nihayet üçtlncl mad. 
de de yazılı aaate kadar •Jmil olması ve dıt ıarfm mühür mamu 
de iyıce kapatılm'rt olmael 11ı:nndır Poetada olacak geci)aqeler 
kabul edllmes. 

6 - Lıatede yuıb aJltm her birinin fiatın ihtiva eden milfre· 
datb faturalar teklif mektubuna rapt dilec tır Aıgatl Fiat lis· 
teler mecmuu nuarı dıkbte alınmak suretiyle tayin edilecektir. 

(3113) 1--4812 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

1 - Açrlı: elraiJtme ile Jl•clıs ve mtiftemılitı kaloriferleri için 
(iki yllz) ton kok k&mlrl •tın alınacaktır. 

2 - Şartnamni Medle Daire Mildir Hilfinden bedelais alm• 
bilir. 

3 - Muvakkat temiMt t11tUJ ( 450) dört yij& etu liradır • ......, .. 
nat Banka meım.ına. o~ 

4 - Açık elraihnie /Sl.'/fl5 peqembe lllnti 1Ut on bette BI· 
yilk Millet Meclill tdse s.,etl oıılumda icra lrıhnacaktı:r. 

5 - EJral1tmele eh•• • .,eaıe .. 135 lelleai ticaret odau te• 
cU cüsdanmı besaller 19t11m""1erdlr (2990) 1-4861 

' . Jandarma genel k tanlığı 
Ankara tiı&bnalma omi yonundan 

&AYlf"A 7 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilinları 

-

Keayadalri kurumlar hayvanlarmın ibtt~ olan 514 ton yulaf 
satın almacalrtır Ederi 23360 liradır. 

2 - Şartnameleri İstanbul ve Ankara Lnumı amirlfklen -.e 
Konyada kor aatm alma komiıyonlannda ftı\eHilere her gun okut. 
turulur. 

3 - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
4 - Eksiltme 11-11.935 pazartesi aut 1.0 38 da Konyada llor 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İlk teminat 1752 liradır. 
6 - isteklilerin ihaleden bir saat evv~line kaear tek ıf mek. 

hıplumı komieyona nrmeleri (3096) 1-4789 

iLAN 
Kırıkkale Hkerf unat mektepleri ibtiyaa olan 70 ton lınyit ko

mürü açık ebiltme aaretiyle S-11-935 salı ~il saat 14 :17 ye ka. 
dar aatm alınacaktır. Taliplerin mıah.amıneu laedeli olan 1058 J r• 
ya mukabil .. 78,, lira 75 kunıt teminatı ""1iyelerini Kırıkla e 
askeri fabrikalar ımıbarebecilitlne ~ .,.ıru muayyeni 4e 
IDNtep aahft alma komisyonuna müncaat~L (3061) 1-4715 

iLAN 
Zaredaki kıtaatının 8-10-935 de kapalı •11'.&k eklilıa.ye konu

lan 258,000 kilo ununa verilen fiat pabali' ot~ Olale kanu. 
nunun 40 mcı maddesine tevfikan bir ay ı~iiıde puarhkla Jntas 
olanacajL (3125) 1~ 

1 LAN 
Sıvn merkednin 8.10.935 de kapalı olarolk elmiltmeye konW.. 

400,0GO kilo ununa verilen fiat pahalı cörülcltiiiadc• il..ıc kaBu
nanun 40 ma maddesi maca"biac:e .prtnamniade tadilat olma~ 
here ltir ap ı~ .. puatlılrla iDt&f el~~ ilaa olunur 

(3124) 1--4HI 

il.AN 
'1 - ıamt tdüatabkem mnlrJ Jmaatnuıı ı.- tstlo un ijıt,vacı 

kapalı zarf -1i il~ eaihmeye koaulmUftUr. 
2 - tballU 4/Z tctJU5 puarteli günü uat onaltıda tm ... de 

laflada 'Dlıltab~ mnkl atın alma kom~ yapdac.lctı 
3 - U-.. tahmin edilen mecmu tatan 2'tlll lüadır. 
4 - Beher kilo wa için 13 kunat 50 antimıfiat tahmin edılmı.m. 
S - Teminatı IDU'991rbtc allçeai 3218 Hnltrr. 
6 - lartP--M lııer ... llcımh7.onda gödilebibr 
f - fakliler tiant od8macla ~· ~lat'fM dair Yeeib 

...... Is ..._ri:yetiıadedirler. 
1 - Bbiltmeye ittlnk eclecekler lcanunua 2 w S. tuıcü mad'-

de1Criade " ~ 1uıh vesıkatiri ._. .... ....ır-
lrate ........... leldif -.ka.pı.rnu w -· ......... , 
.... 11ıem1.,... "'nMt ........ lrlanlır. P.llf) l-t78t 

tLAlf 
l - hmir .OauNrım mevld lututama -- kilo un ıhtıya

ca ~ ad amil ile • ..,._.,,. .... ulmapr • 
2 - 111*11 4/2. tq/935 panrtnl pi ...-ı onaltı buçulda ı... 

mirde lnflada müatükem me•ki •tm alma k01111ayoamda ,...W. 
caktır. 

S - Um tahmin edilen fiatı 13 kur ş ~ -aaatimdır 
4 - Um teminatı aaftkkateai iki bin ıkt yas doku lira olup 

...una 28107 lira tahmin e4ilmiftir 
6 - ŞartDalne9i ber g8n komisyonda &öw.leitilır. 
7 - latekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair vesıka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8-~...-eUcMler 2~3.--;~ 

...__,. .............. ~ lleunlMll·,....' 
btıe aakbulan 'te telrllf mektuplUniı ~ • a '* _. 
nel komlSJona ftnalt bulunacaklBl'dıi' (iot; J--4fOI 

1LAN 
1 - tamir m&stahkeaa mevid kıtaatmm • ~.ooo .. beı ,es oeas 

bia kilo • ihtl,acı kapalı nd usuli ile e~ye Nnm.-. 
2 - tbaleai 4/2. tef/135 puartni lfinü Ujt on bq bufıdrta ı.. 

mirde kıtlada mtiatabkem mevki atın ahmİ \omiayonunda J.apıla· 
cütı:r. 

3 - Umm tahmin Nilen mecmu tatan WO linıdD'. 
4 - Beher kilo aa için OD ÜÇ lmnq ffat. tMnND edilmifdr. 
5 - T-n•nm ... .-.... alrpal w ~-
6 - SartmmeU bu pm lıomiayonda &fNlebillr. 
f - Lteklller daret odlıaında byıtlı oldiaklanna dair vetib 

ıa.termek mecburi,edndedlrler. 
• - ftriltatye ittink eclecelder --- a ,,. s. tlDcll .. . 

deJcrillde .. pıbMmeeiode ~ -.ibluııdlas ....... ...... 
bte -kJeoslan w tekili mektupı..mı Daale •an=I= ea • lıılr wt 
nd kami.,..a wnait bal•amclktanlır (JUS) l-4'117 

tLAlf 
ı - bmir .............. mnld kıtaatmm 200.000 ld1o an Bltifacs 

kapalı nrf mull ile eksiltmeye konulmuıtar 
2 - hıaJai 4/2. tq/935 puartelf &Bnil ~ OD yediclo lsmırdl 

qJade miiatMkem mnld •tm. alma kOIDllJonunda rapılacaktır. 
1 - Ullllll tahmm edilea mecmu tatarı i1 .000 linı41r. 
4 - Beher kilo ua içia oa Uç kurut ellı laRtım fiat tahmın edil-

miftir. 
5 - Teminatı muvakkate akçası 2025 lır~ır 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilır. 
7 - lıteldiJer ticaret odasında kayıtlı olduklar na daır velib 

göstermek mecbariyethacledırler. 
8 - Eluıiltmeyc iftira& edecekler bnuııun 2 ve 3. tindi -6-

delerinde ft fafblametİnde yasılı veıikalatt ile teminatı mu ... 
kate makbuzları ve t ldıf mektuplannı ıhale: ..tından en u bir -• 
evel komiayom ftflDlf bulunacaklardır (3M6) 1--4708 

iLAN 
ı - Garnison dallilladeJd kltaM ...... w at .. ,,_tmlll 

leMlik ihtiyaçlarına mrfedilmelı ..... bplılı<arfla ....... 21 ,. 
komı1an w.- kilo ...,.. talip plamMtafmdan puarlıp 4a1dl1. ....ti&. 

2 - Puarlıtı ı teplalllDi m camartesl gtlnt saat ıı dedir • 
3 - Arpama IMCDSD t1ltıln 20238 Ura 50 ~ ft ilk teminatl 

., Un it bıqtar. 
4 - Şutu •ıl her atın kcnai11onda ~bilir. 
5 - P.rwlrja ifdı* edecekler belB 18' w llatle Aaara le

..... ~ •tla alma lllDmiayOAUDa pbiıderi. (3040) l-4705 

tLAJI 
8iirttaı1d eder lldJacs itin bir milyon bet~ tJri kile od• ..... 
11 wf -11 ile eblltmeye mauıtm. tmıell u .. ıt-tH gnı .. 
pul aaat ondad1r nn••ınmen bedeli 22531-'llndır. Şartr m 11ı.a 
...- kti,ader her lia • •biltme,e cirecelderin Jilsde,.. 
buiuk temimtlaft He mnldk günde aaat ...... t11ma atm at. 
..,. -.enneleri (3175) l-t877 

lLAN 
Gamison dabilindeld kıtaat ve mue.esat ~anlannm aenellk 

iJatiyaçlanaa 9Uf edilmek üzere munakuara kıonulan 470..000 kilo 
pmımm illr puarlı ela talip ç dan son puarlık gunO 
8/2. Tq./931 trihiDe müsadif cuma saat onbe e bırakılmıt-
trr. Samanın tlıbmin ed a bedeb 117.IO ün ap tem"natr nruvak• 
~ 88l lira Z5 lturutta Şartname h giilı bmiayonclae gCtrL 
lebilu Puarl a ıftırak ec li n ve aaa o te tı 
muvakkate makbaıdan ı e ar.tık An ara levazım amirli i ı. 
ma kömityoluı ı getmelerı. f 3177) l-4879 




