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Kamutayda 
iün 

smet İnönü 
dedi ki: 

_ Sayın arkadQ§lar, 
Bugün türk tarihinde ve sı

yusel tarihinde mühim bir es~
ri tamamladınız. B. M. Meclı
si büyük türk milletine . karşı 
deruhte ettiği ağır va:r.ıleler· 
d b. mühimmini muvafla· en ır d . . .1 kiyetle bitirmiş ol uğu ıçın ı -
tihar edebilir. 

Arkadaşlar, yeni boğazlar 
mukavelesi, T ürkiyenin emnİ· 
;yetini ıJe hakimiyetini millet
lerarasında tcyid eden güzel 
bir vesikadır. 

Dr. Ara• bu vesika ile yal
nız T ürkiyenin emniyeti için 
güzel bir hizmet ifa etmekle 
kalmadı, beynelmilel sulh da· 
vasının yorulmaz bir yolcusu 
olduğunu bir kerre daha ispat 
etti. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadcıtlar, beynelmilel m_u
ahedelerin her biri bir devrm 
iladcıidir. Denilebilir ki yeni 
boğazlar mukavele.i 923 den
beri yeni türk devletinin ıiy~
setini ve varlığını gösteren bır 
veıikadır. 

Bu varlık, her ıeyden evvel 
kudret ifade eder. (Bravo . .se~
leri alkıılar). Atatürk reıımı
nin' türk milletine bu katlar az 
bir zaman zarfında her ıaha
da temin ettiği kuvvet, kudret 
CJe itibar, beynelmilel bir saha
da tcudik edilmit oluyor. Da· 
hili siyaset itibariyle bütün 
milletimizi yeniden itimad ve 
iftihara gark edecek mühim 
bir hcidiıe karıııındayız. (Al
kıılar). 

ArkadQ.flar, yeni boğazlar 
mukaCJeleıi ile memnun oldu
ğumuz diğer bir cihe! de ~ür
kiyeye, Türkiye sı~.aaet!ne, 
milletleraraıında gosterılen 
yükıek itimattır. 

150 ıenedenberi aciz ~e 
zail bir o•manlı imparat".rlugu 
zamanında türlü ıekillerle 
mevzuu bahiı edilen boğa:r.lar 
mukaveleıinin 936 da Türkl~~ 
cumhuriyeti için bu_IU11~n. ıe !' 
boğazların türk milletının ha· 
kimiyetine lcayul•ı% ve !art•tlU: 
tulim edilmeıidir. (Şıd~e. 1 

alkıılar) Beynelmilel nılh. ıçı'!, 
boğazlar üzerinde tü~k mılletı· 
nin hakimiyeti en emın ç~e ".1" 
duğunu anlamak, bef~rı~ehn 
-lh hayatında bir te~amu~ te· 
lcikki olunmalıdır. (Sureklı al-

kıılar ). d 
Boğazlar konferansın a~ 

memnuniyetle çıkııımızın bır 
"h" b bi alakadarların mu ım se e , k l 

hep•inin İle memnun çı mış 0 ... • 

malarıdır. lıtirak edenler ka· 
müen imza ettiler. Bu meyan· 
ela 923 mukaCJeleıini kabul et
memiı olan dostumuz ıovyet
ler de bizimle beraber imza et· 
tiler. Bunu memnuniyetle kay-

l "kk. decletmeyi bir zeCJk te a ı ~ 
rim. V e ıize gene memnunıyel-
te haber veririm ki bu anda 
sovyet ittihadında dahi bo_ğa~
lar mukavelesi tasdik edılmı§ 
bulunuyor. (Alkışlar) (Bravo 
•esleri) 

Bu memleket, bir buçuk aY· 
clanberi helecan içinde konle
rcmsı takib etti. Bu milletin hu
susiyetlerini yakından ~a~ı: 
)'anlar ve bu milletin tarıhını 
büenler, bunu gayet tabii bu
lacaklardır. Boğazlarda yatan 
ölülere/en her ev:Je bir hatıra 

(Sonu J. üııcü sayf ada) 
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Kanıutayın dünhü tarihi toplantısı 
Dünkü fevkalade toplantısmda Montrö muahedesini tasdik eden Kamutaij 
A tatiirk rejiminin. büyük nıuvaff akıyetlerini hatiplerin fikir ve his doİ~ 

nutuklariyle birer birer andı ve rnemleketimizi bu· saadetli gün.lere 
eristirenlere minnet ve şükranları.n, ı bildirdi. Başbakanla Dış Bal~aıı 

., cum.uriyet lı.ük ·i ınet · nin siyasetini izah ettileı 

Kamutay, ismet İnönü hiikümetine ittifakla itimad reyi verdi 

KAMl'TA'Y B\ŞKANININ REl!'\IJ(;I~ HE Hin HEYET. 
HO(;AZLAR .i\IESELESININ lYt ŞEKiLDE llAI~IJNDE 
DOtı\ YI ATATURK.E KAl\ll TAYIN MiNNET VE ŞUK
RANLARINI Bfl.DlRECEKTIU. 

YEDl KIŞlLlK BAŞKA HIR HEYET HE ANKARA, 
tSTANHllL VE ÇANAKKAI.E ŞEHII>tlKtERI İLE SA
KARYA JIU\JA(;tNA. l.NÜ ·u VE n :ULUPh ~AR ANIT
LARINA BiRER ÇELENK KOYACAKTIR. 

Yaz tatili devam etmekte olan Ka
mutayın dünkü fevkalade toplantısında 
aza veya dinleyici olarak bulunmu . ya
hud orada görüşülenleri bütün dünyaya 

ayan radyolardan işitmiş olanlar, fa:.ı
iasız dört saat süren bu toplantıdaki 

ların da bulunduğu yedı kanu:ı proje!.\
nin müzakeresi idi. 

Büyük Mecli saat on düı tte topla
nacak oldui:u halde, - göriııtülecek me
selelerin hususi ehemiyeti dolayısiJı: ~ 
daha öğle zamanından itibaren kadın-

.-..._..__._.,,.., 

Başbakan•rmz mıt kıınu \•eri !·<'n 

k. Bu"••'u'k Millet Mnlisi .. ne nas "Tür ıye ~ . 

h 
·ı u!5.delığin , fi ki r ve nı-.t cn muı ct'· 

arı t . . . , 
b. ıa·ı •halinde zıhı : . -::rınc ve ) l. kcb ı r şc ... 

reklerine aktığ ını duymuşlardır. 
'foplantının mevzuu, 'l'iirkiyenin bo-

.. d k' h~kimiyetini tebyin eden uazlar a ı il 

b .. dlaşmasın'ın tasdiki ile ıçlc· Montro an 
. d mtcket miıdafaasın ın gerektir-

rın e me . • ! 
. ~ . t dbirlerin alınmasına daır layı ıa

dıgı c 

erkek da\•et.iler, kendilerine ba lkonlar
da ve toplant ı salonunun içinde ayrıl • 
mış olan yerleri doldurmağa başlamış
lardı. Vakit yaklaştıknç ka labalık da 

ıırtı} or; vekiller, mebuslar, kor diplo

m tik birer i er yerlerini alıyorlard ı. 

M cbu !arı salona ça ~ıran ziller tam sa-

d. $ 
at on dortte susuv r ı ve Kamuta~· baş-

kanı Abdıilhnhk Renda ek erivct oldu-

llO(;AZtAR M KAVELENA~lESlNlN TASDlKl DO- ~ 
LA YISIYLE Y RD N EHEDI VE ASIL KORlJY C S~ 
OtAN KAHRAMA CUM RlYET ORD SUNA KAMl -
TAYIN DERİN SEVGİ VE SELAMLARI HlI..DlRILE
CEKTlR. 

BO(;AZLAR HAKKINDA CEREYAN EDEN MÜZAKE
RELER BiRER BROŞÜR HALİNDE BA8TIRII.ARAK 
KÖYJ.ERE VARINCA YA KADAR DACITILACAKTIR. 

ğunu ve celseyi açtr~ını bildirdi. 
İlk olarak Montrö anla~asının tas

dikine dair olan kanun projesi okundu. 
V c Dış bakanımız Dr. Tevfik Rii~tU A· 
ras söı: alarak şu izahatı verdi: 

- Arka:laglarım, 

Boğazlar işi hakkında Kamu\aya e\f· 

velcc takdim edilmiş olan beyaz kitab 

alakadar devletlerle aramızda teati edi

len notaları ihtiva ediyordu ; dün sa

bah takdim edilen iki numaralı beyaz ki
tab Mont rö konferansı aleni celselerine 
aid zabıtnamelerinin tercümeleridir, Bu 
iki ' esi ka bogazlar davamızda bütün 
yurddaşların istisnasız ötedenberi gös-

terdikleri alaka ve heyecanla müvad 
olarak yüksek heyetinizin çok yakındarı 
takib etti~i bu işin safhaları üıcrinde 
tafsilit auetmekli~ime lüzum bırak• 
mıyor. Gerek konferansta ilk müzakere 
esası kabul editmi~ olan teklif ettiği• 

miz proje ıur~tleri ve gerek konferans 
neticesinde imza edilen ve bugün yük• 
sek tasvibinize arzolunan boğazlar mu .. 
kavelesinden birer nüı.ha dündenberl 
yüksek meclisinizin çok saygı değer 1 .. 
dsının eHcrinde bulunmaktadır. Cumu .. 
riyet hükiimetinin şaşmaz nzim ve kao 
rarla takib ettiğ i siyasetin ve bu mese• 
lede ibraz ettiği faaliyetin varılan bu 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Drs isler Bakanımız nutltunu verirkeır 



SAYFA2 

Kanıutayın diinkü 
tarihi toplantısı 

(JJaşı 1. inci sayfada) 
neticesi hakkında sarih fikir edinmiş ve 
mukaveleyi ayrı, ayrı görmüş ve tetkik 
etmiş bulunuyorsunuz. Aynca mutat 
usulümüz dairesinde tetkik için teşkil 
buyurduğunuz muhtelit büyük encü
menin raporu da timdi okundu. 

Eababı mucibe layihası boğazlar mu
kavelesini iyi hülba etmittir; bu iti
barla mukavelenin tafailltına girif111ek
ten ihtiraz ederek belli batlı hususiyet
leri üzerinde durmakla iktifa edece· 

ğim. 
Ancak daha evvel boğazlar meselesi 

hakkında Montrö konferansına varan 
aon tetebbüsümüzün mentei hakkında 
kısa maltllnat arzetmek isterim. 

Büyük Şefimiz Atatürk Lozan mu
kavelenamesinin tadilinin ergeç bir za
ruret oldutunu her vakit ihtar ederdi. 
(Alkışlar) .Memleketimizin müdafaası 
için hükümetle yapılan askeri müzake
relerde Genel Kurmay Baıkanı Marepl 
Çakmak boğazlarda gayri aakert halin 
mahzurlarını daima ileri sürmüttür. ln
gilterenin sabık baıvekili B.Mak Do
nald tarafından tahdidi teılihat komis
yonunda teklif edilen malfim proje hak
kında hükümetimizin mütalaalarını ifa
de için Cenevredeki murahhasrmız ta· 
rafından irad edilecek nutkun esasları
nı burada arkadaıım Numan Menemen· 
cioğlu ile birlikte ihzar ederek Şefim 
ismet lnönünün tasvibine anettiğim 
esnada idi ki Büyük Batvekilim artık 

boğazlar meselesinin ortaya konması za
manının geldiğini bana emretmiştir. 
( Alkıflar ). Bu direktif üzerinedir ki 
hariciyeniz bu işe de koyuldu, kıymetli 
başvekilimizin talimatını tam yerine 
getirmek için hiç bir fırsatı fevtetmedi. 
Ondan sonraki safahat biraz evirel arzet
tiğim gibi tamamiyle malumunuz ol· 
muştur. 

Şimdi yüksek tetkikinize arzoluna 
bu mukavelenamenin esaslı bir hususi
yeti memleketimizin yalnız ayrılmaz 

bir parçası değil, fakat ayrılmaz parça
larını birbi•ine ba~lıyan bu kıtası üze
rinde tam hakimiyetimizin sade müsti· 
hana değil, çok dostane olarak teyid e
dilmit olması ve memleketimizin müda
faasının istilzam ettiği tahkim hakkının 
mukavelenamenin imzası ile beraber ta
nınmış bulunmasıdır. 

1924 Lozan mukavelesiyle gayri as
keri bale ifrağ edilmiş olan komşumuz 
ve dostumuz Yunanistana aid Limni 
Vı.; Samotra adalarına dair olan hüküm 
de Montrö mukavelesiyle kalkmış olu
yor, demektir ki, bundan da ayrıca mem-
.,, • ..ız 

Bu münasebetle yeni Türlriye siya· 
setinin bir vasfını daha tek ı r kaydet
mek isterim: Kendimiz için iyi gördü
ğümüzü dostlarımız için de iyi görmek, 
hakkımızda nareva telakki ettiğimiz her 
şeyi yalnız dostlarımız için değil, fakat 
hiç bir devlet hakkında temenni etme
nıek. (Alkış1ar) 

Montrö mukavelenamesinin dünya 
matbuatında bir çok mürekkeb dökül
mesine vesile veren bir hüküm de mu
kavelenamenin 19 uncu maddesinin i
kinci fıkrasıdır. Huzurunuzda bunun da 
anladığınız şümul ve mahiyetini olduğu 
gibi arzetmek isterim. 

Bu fıkrada deniliyor ki: 

''Madde 19 • fıkra 2 - Bununla be
raber muharib her h•ngi bir devletin 
harb sefinelerinin boğazlardan geçmesi 
memnu olacaktır. şu kadar ki, işbu mu
kavelenamenin 25 inci maddrsinin tat
bik şümulüne giren halter ve keza ak
vam cemiyeti misakı çerçevesi dahilinde 
akdedilip mezkOr misakın 18 inci mad
desi ahkimı mucibince tescil ve neşredi
len ve Türkiyeyi haglayan bir müteka
bil müzaharet muaheclen:ımesi muci
bince. tecavü1e düçar olan bir devlete 
yapılacak müzaharet halleri bundan 
müstesnadır.,. 

Bu hükmün sarih manası Montrö mu
kavelenamesi akidlerinin Türkiy<' sulh 
siyasetine ve fürkiyt'nin dürüst hare
ketine emniyetleri deml'ktir. Filhakika 
Montrö mukavelenamesinin istisnasız 

olarak her maddesin i y·alnız akidleı i
çin Jeğil. bütün devletler hakkında as
la fark gözetmeksizin dürüıstane tatbik 
edeceğimize dünyada kimsenin şüphesi 
olmasa gerektir Yeni Türkiyenin bütün 
mazisi en a:Jil şahidimdir. (Şiddeti' 

.ılkışlar ) 

Bu isin b:ısınd"n itibaren bizi iyi 

anladıklarını gösteren akid devletlere 
ve coğrafi vaziyetlerden ve yahud bize 
ve boğazlar mevzuuna taalli.k etmiyen 
esbabdan dolayı konferansa iştirak etme
dikleri halde matbuatlariyle ve her hal· 
leriyle davamızı tutan ve neticeden mem
nuniyet gösteren dost ve hayır

hah bütün memleketlere bu kür • 
süden teıekküril en memnuniyet ve
rici bir vazifr. olarak bu suretle timdi 
huzurunuzda ifa ettikten sonra memle
ketimiz için çok hayırlı yeni bir ikbal 
mukaddimesi olarak telakki ettiğim 

bu mukavelenamenin lütfen "e müs
taceliyetle tasvib edilmesini yüksek he
yetinizden rica ederim. (Şiddetli alkıt
lar) 

Mazhar Müfid K antılı 
Dış bakanı

mızdan sonra B. 
Mazhar Müfid , 
Kansu (Denizli) 
söz aldı. Türk 
milleti için biı 
kibus gibi gö 
rünen Çanakk• 
le meıelesinın 

artık bir mazi 
olduğuna itaret 
ederek "Biz umumi harbda, kılıçla, 
tüfekle, kanla, bu yerlerin bizde kalma• 
ıını yüksek kumandan, yüksek deha A
tatürke borçlu idik. Bu gün de onun sa• 
yesindedir ki, diplomasi tarikiyle bo
ğazlar bila kaydüşart ve tamamen bizim 
oldu. Bu büyük muvaffakıyet milletin 
ve hepimizin dimağında ve kalbinde ha
ııl olan minnet ve şükranı Atatüıkün 

huzurunda eğilerek sunmayı kendim i
çin bir bahtiyarlık addederim." diyen 
B. Kansu, çok alkışlanan sözlerini şöy

le bitirdi: 
"- Boğazlar tamamen bizimdir. is

tediğimiz zaman açarız, istediğimiz za· 
man kaparız. Doıtlarmıız için boğazlar 
açıktır. Fakat düşmanlar vatanın kapı· 
sını zorlamağa ve cebren geçmiye te
ıcbbiia ederlerse, emin olsunlar ki bo
ğazların muhafızı olan çelikten sağlam 
türk ordusunu karşılarında bulacaklar
dır .... .'' 

Ziya Gevher Etili 
Bu büyük ha

disenin yarattı· 

ğı hayranlık 

karşısında n e 
söylenirse 
eksik ,ateşsiz ve 
az olacağını 

aöyliyen Z i y a 
Gevher E· 
t i 1 i (Çanak
kale) eldeki ve

sikanın yalnız geri bırakılmış bir hak· 
kımızı getirmekle kalmıyarak; tür· 
kün, kudretini, kurduğu hudud ka
leleri üzerinden aşarak arsıulusal poli
tikada hürmet edilir bir aöz sahibi ol
duğumuz müjdesini de getirdiğini; bü
yük eser karşısında minnet ve şükran 
kelimelerinin sönük kaldığını anlata
rak dedi ki: 

••- Bugün siz, yüksek arkadaşları
mın teşkil ettiği beşinci Büyük Millet 
Meclisi de T.amanında vazifesini bitirip 
diğer arkadaşlarımıza devrettiği zaman 
bugün tekid ettiği vesikayı büyük bir 
sıyasal zaferin nişanesi olarak, göğsün
de. her zaman için gururla taşıyabile· 
ceklerdir.,, 

Rt-fik ln«-e 
Lozan zaferi 

ile neticelenen 
çetin mücadele 
günlerini hatır

latan Refik in
ce (Manisa) ; 
memleket üze
rinde ki hikimi
~·ete baıkaları

nının müdaha
lesini açıktan '.l· 

çığa ima eder şekilde olan bir engeli 
kaldırmış olmakla bugünkü neslin 
memlekette pürüzsüz bir istiklal, her 
türlü taarruzdan ve müdahaleden ma
sun ve hiç bir kimsenin söz söylemek 
hakkı olmayan mutlak bir istiklale sa· 
hib olmanın saadetini duyduğumuzu 

ııöyliynek dedi ki: 
''- Evladlarımıza dün yaptığımız 

ULUS 

Mareşa] 

Fevzi Çakmak 
İstaııbula döndü 

Çanakkale, 31 (A.A.) - Genel kur
may başkanı Marepl Fevzi Çakmak be
raberinde Çanakkale valisi Nizamettin 
Ataker ordu müfettişi General Fahred
din, tüm general Hüseyin Hüsnü Kıl
kış ve maiyetleri erkinı olduğu halde 
bugün İmroz ve Bozadaya giderek ora
daki kıtaatları tefti§ etmiılerdir. 

Mareşal ve maiyeti saat 5 de Çanak· 
kaleye dönmüı. iskele rıhtımında top
lanan binlerce halk ile Mecidiye ve Çi
mon sırtlarında selam resmini ifa eden 
kıtalar ve bayraklarla donatılmıt deniz 
vasıtalarının cotkun tezahürleri arasın
da İstanbula hareket etmiştir. 

Ş. Karahisar' da Kızılay 
haftası 

Ş. Karahisar, 31 (A.A.) - llçemizde 
22-7-936 başlıyan Kızılay haftası halk 
tarafından derin sevgi ile kartılanmıt 

ve üye mikdarı eskisinin iki misli ol· 
muştur. 

Sanat mekteblerıne 
alınacak yatılı talebe 
Bu yıl sanat mekteblerine alınacak 

parasız yatılı talebeler için 17 ağustos 

günü maarif müdürlüklerinde bir imti
han yapılacak . Bu imtihanın sualleri 
vekfilet tarafından kapalı zarflar içinde 
yerlerine gönderilecektir. 

İzmir' de sıcaklar 
İzmir, 31 (A.A.) - Şehrimizde bir 

kaç gündenberi sıcaklar hissedilir dere
cede bunaltıcıdır. Bugün hararet gölğe
de 36 yı bulmuştur. 

mücadelelerin kıymetini ve yüksekliği
ni bildirerek kendilerini bugün nasıl se
vindirdiysek onlara; yarınki evladları
mıza eksiksiz, hiç bir taraftan müdahale 
edilmek imkanı olmıyan, baştan başa 

hür ve müstakil bir vatan teslim ediyo-
ruz.,. 

Montrö muvaffakiyetinin milletlera
rası değerini; bu hadisenin türk dürüst· 
lük ve merdliğinin en güzel bir eseri 
olduğunu ve milletler arasında karğaşa

lığı kaldıran bir zihniyetin bundan son
ra bu vasıta ile elde edilebileceği kana
atini verdiğini anlatarak çok alkışlanan 
şu sözleri söyledi: 

''- Bir defa bir hakikat olarak ifade 

etmek lazım gelir ki, biz türk doğmak 

bahtiyarlığiyle emsalsiz bir saadete ma

likiz. Fakat bir defa daha ilave etmek la

zım gelir ki, bu kadar mesud bir mil

let başında Atatürk gibi büyük bir mih

rakın, büyük bir başın bulunması saa

detine de mazhardır. Atatürk bütün 

milletin ruhundan bir elektrik cereya

niyle almış olduğu kuvveti kullanarak 

nasıl mevcudiyetinin bugünkü yüksek 

mevkiini almışsa bu davayı yürütürken, 

milletin tarihinin, en makiis gittiği g~n

lerdenberi kendisine arkadaşlık eden ve 

her huausuta sağ eli ve yardımcısı ve ar

kadaşı olan büyük muzaffer kumandan 

ve diplomat lnönü'nün tarihi payını 

vermek vazifemizdir.,. 

Türk milletinin asıl karakterlerinden 

birinin de kadirşinaslık olduğunu söy

liyen B. Refik İnce bize kara günleri

mizde dostluk yapan Sovyet Rusya gi· 

bi devletleri minnetle andı ve dedi ki: 

"- İtalyanın da bir gün gelip de di

ğer devletler ve milletler gibi muahe· 

deyi imza ederek kalblerimizde husule 

gelen endişeyi izale etmek kiyasetini ve 
diplomasisini göstereceğini ümid ede
rim . ., 

İbrahim Demiralay (Isparta) -
Dünyadan endişemiz yoktur. 

Refik İnce; "kati yen endişemiz yok
tur ... ., Diye devam etti ve sözlerini şöy
le bftln& 

"'- Hiı1tn ırU.-taşlar :milli mücade
lenin ilk günündenbtrl gl5sterdiği bin 

Türk - romen muhtelit 1 
mahkemesinde evrakı 

olanlar 
• 

Muhtelit hakem mahkemeıerı nez-
dinde Türkiye umumi ajanlrğmd!l.n. 

"Filen kapalı bulunan türk - romen 
M. h. mahkemesindeki evrak ve dosya
ların hazinei evraka devr ve teslimi mu
karre-rdir. 

Bu dosyalarda kendilerine aid kıy· 
metli evrak ve vesaik bulunan esbabı a
lakanın nihayet 1936 eylül gayesine ka
dar her pazartesi veya perfCDlbe günle· 
ri saat 1-3 e kadar titlide Çankaya apart
manının üçüncü dairesinde Türkiye u
mumi ajanlığına müracaatla dosyalar
dan kağrdlarını almaları tebliğ olunur. 

Bafra köyleri için beş 
yıllık imar planı 

.Safra, 31 (A.~ - Kaza mHkezin
de köy muhtarları ilçebayın batkanh
ğında toplanarak her köyün en önemli 
ihtiyacı göz önünde bulundurulmak şar
tiylc köy için bet senelik bir imar plim 
yapılmıştır. 

Beş sene içinde bütün köy yolları, 
mektebleri, köy konakları tamamlanacak 
ve köyler telefonla merkeze bağlanacak
tır. Yapılacak köy yollarında menfezler 
beton olacak ve köprüler yapılacaktır. 

Programda sağlık itleri başta gelmekte
dir. 

Konya halkevinde 
toplantı 

Konya, 31 (A.A.) - Halkevimizin 
yeni bir çalışma devresine girmesi için 
komitelerin ittirakile bir toplantı yapıl
dı. 6000 küsür liralık ev büdcesi 30500 c 
çıkarıldı. Köylü için seyyar sinemalar 
getirilecek dört hoparlor alınacak ve bin 
kişilik bir salon, s:n:ma sahnesiyle ya
pıya eklenecektir. 

bir muvaffakiyetin şah eserlerinden ol

mağa layik olan bu muahede dolayısiyle 

minnetlerimi Atatürk'ün, İsmet lnönü'

nün ve harici siyasetimizde kuvvetli un

surumuz olan hariciye vekilimiz ve bü

tün heyeti vekileyi en büyüğümüzün hu

zurunda bütün kalplerin samimiyetine 

tercüman olarak tekrar ve bir defa daha 

hürmetle arzetmeyi vazife bildim.,. 

Rasih Kaplan 
Montr<S zafe· 

rinin memleket
te yarattığı bü
yük sevinç ve 
heyecanı anla
tan Bay Rasih 
Kaplan (Antal
ya); tarih için· 
de. eşine az rast· 
lanan Çanakka
le müdafaasının 

,_ 

şanlı bir muahedesini arayan memleke

tin bu mesud güne de kavuftuğunu söy

liyerek sözlerini föyle bitirdi: 

''- Bu muahedeyi tasdik ederken 

milletin bu mesud muahededen refahlı 

günlere ermesini dilerim ... ,, 

Nazım Poroy 
Son zaman

lar içinde Bo· 
ğazların geçir
diği tarih aaf· 
balarını anlatan 
B. Naum Po
roy istediğini 

bu kadar bile
rek istemek ve 
onu bu kadar 
kuvvetle almalı:: 

saadetinin her devlete nasib olamıyaca

ğmı işaret ederek yeni anlaşmanın ge

tirdiği hükümleri izah etti ve dedi ki: 

"- Bütün millet bu büyük eserin 

başarılması dolayısile günlerce süren 

bir bayram yaptı. Bu yüksek kürsüden 

hem Şeflerimize, hem de bu siyaseti 

tatbikte gösterdiği muvaffakiyetinden 

Tevfik Rilttü Arua tefekkürü borç bi
lirim .. ,. 

1AGUSTOS1936 CUMAit 

Beynelmilel cinai za 
kongresi 

lieçenJerde merkezi Viyanada 
nan beynelmilel cinai azbıta tef 
on ikinci kongresi, Belgradda top 
tr. Kongrede murahhaslarımız da 
muştu. 

Bazı Avrupa gazeteleri, kon 

id haberler arasında, toplantı m' 
tiyle verilen bir ziyafette, para ne 
tulmuş bir yankesicinin, giiya, 
dan birinin eşyasını çaldıktan 

tekrar geriye verdiğini yazmrflarcft. 

Gazetelerimizden bir kaçının da 
rupa matbuatından naklettikleri .,_ 

berin asıl ve esası olmadığını 

ediyorduk. Kongreye iştirak edCJI 
rahhaslarımız da bu kanaatimizi 
ve teyid etmetkedirlcr. 

DiL KÖŞESİ 

" ... her iki ordunun ve bu 
birçok şehirlerin iaşesi için de 
lat başgöstermiş.tir . ., 

Birçok şehirlerin de iki ordu 

nmda bulunmasrna aklınız eriyor 

"Sebzeler, Bursa, Yalova, lzıoit 

Adanadan gelen malların piyasayı 
şürdüğünden ve bu yüzden büyük 
rarlar gördüklerinden ,:kayet e 
dirler.,, 

lstanbu/ sebzeleri, bu şikayet~ 
gazete muhbirine, acaba "lisanı Jıal,, 
mi anlatm1flar? 

"Yağmurlar tesirile ileride 
datın azalacağını endişe eden 
rin .. ,., 

"Azalacağını endişe eden,, yaıJI, 
"azalacağmdan endişe eden .. ,, de 
lbrmdı. "Mevaridat,, kelimesi, m 
ki rahat döşeğinden ne diye kaldd• 
tekrar önümüze sürülmüş!'! 

Hüsnü Kitabçı 
Türkiye

n i n kalbi de
mek olan Bo
ğazların emni· 
yet ve selame
tini sağlıyacak 

tedbirlerin alın
masını bir mem
leket zaferi ola
rak izah eden B. 
Kitabçı Hüsnü; 
Lozanda bir düşman dünyasile çe•ril 

İsmet lnönünün mukabil murahbat1' 

mızın Montröde bize candan dost .,e 

ğu müttefikimiz olan devlet dele 

yonlarile kuşatıldığını, bunun hu 

düvel kaideleri ve anlaşmalar çerçe 

içinde olan müracaatimizin bir ne 
si olmakla beraber büyük 1milin ı 
İnönü hükümetinin elde ettiği 
fakiyetler ve yurdun durmadan y' 

mesi olduğunu söyledi. 

Muhiddin Baha Pars 
Yurd tarihi

nin son yılları -
nın izahını ya
pan B. M uhid
din Baha Pars 
kime ve nasıl 

teşekkür edece
ğini bilmediği

ni söyliyerek: 
"- Türk miJ,.. 

leti kadar bü
yük millet, türk 
vatan yoktur . ., diyen ve on bet ae 
beri memleketi zaferden zafere gi 
Şeflerin önünde eği~ekten bat~ 
yapabilirim?,, dedi. 

Derç Türker 

ni ve ebe 
ni izah 
büyük 
orada Y9P 
tanlı ınUd 
hatırlatan 1' 
Tprker bll 

(Sonu 4. üncü saylada.J 
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1 
da caddeye birikmiş olan halk 

Kamutayın toplantısı esnasın - - - - - .._ • 
...-.;Jo os ax .,. o #S s #s S&JWtlS.,...... au vavAJS a -

Kamutayda dün 
ismet İnönü dedi ki: 

(Başr ı. inci sayfada) h 
• . b seneden beri kahramanların a-

d T .. k mılktı unca • ld v 

var ır. ur .. . d k .k k lmıc. bir vazifesı o :ıgu 
k boğazlar uzerın e e sı a .. 1 

brasına arşı . . b"t" memleket gece yarısı o -
kanaatinde idi. Mukavelenın ımzasıru u un • f c.. i ö y rend:kten son
duğu halde açık meydanlarda sabırsızlıkla bek!e~ı, ne ı ~byl gf' k milletinin 

B" "k ·net meclısınde halı er, ur 
ra, günlerce bayram yapb. uyu mı 

1 
d E · im ki bütün mem-

. 1 . dk te cüman olmuş ar ır. mm v• d anlayışına ve hıs erıne sa ' r k h. d cektir. Yüregın e 
.. v d. • • ca gurur ve zev nse e k l:!ket bunları ogı·en ıgı zaman ayrı . .. . l dan bahtiyarlı 

ıluyduldarının. Büyük Millet Meclisınde soylenmış o masın 

duyacal<llr. . · t kazanma-
Arkadaşlar, türk milletinin siyasetinin beynelmilel bır enı;~:iyarhk ver

~ .. . . de durulacak bir noktadır. Bu bize yalmz gurur ve 
.r, uze11n r tl . de hatırlatıyor. 
miyor, vazifelerimizin ağırlığ~m ve .":esu ıye er~ • n zihniyetini de bil-

Bizim yeni Türkiyenin sıyasetim anlamak~ ıçın, onu 1 "Jel aleme mal et-
' "h · t' • · atorlugun beyne rnı 

mek lazımdır. Bizim zı naye umz, unpar d B' beyne1milel beraberlik ve 
b .. b-t" ba ka ır ız ıniş olduğu kanaatlardan us u un ş .d ' IA kin tutmıyor ve as-

k ·ş hatıralar an as a sulh hayatında çalıtır en, geçmı 

la intikam takib etmiyoruz. • d ha vardır. Bi,;, korkuya 
Arkadaşlar, bunun kadar mühim olan hır ~dyd ti~ lkı•lar Bravo sesleri,, 

b·ı . ''Sürekli ve şı e ı a .. • . k 
müstenid bir siyaset ı mıyon.ı~. d tl' damlar biribiriyle iyi geçınme 

. ki h . yeth ve ku re l a ' ' r kud-Biz zannedıyoruz aysı 'b' ·netler de haysl(Yet ı ve 
yol~nu insani hislerle bulabilirler. B~~=~ ~:c:ini bulabilirler. "Brav~ seı
rctli olarak sulh davasındaw beraber yu dsız hakim olduğumuz zı-~an. ~anı tes• 

. lk l Hukukan, bogazlara kayı . . k' beynelmıle) 11yasette len, a ıŞ ar,, da dahi soyhyorum ı, 
lih etmiş olduğumuz bu ~an ekten ayrılmıyacağız. "Alkışlar., • . 
müstakim ıulhçu bir yol takıb etın 1 b' 'mle beraber çalışmaktan ıstıfade 

B. ·ın bu siyasetimizi hoş gören er ızı b' ·yaset takib edeceğimizi u-
ızı . • den ayrı ır sı . s· . bu siyasetunız 

edecclderdır. ~zı~ w acaklardır. 
manim·, elbette ınkısara ugny "J"-L b lunduğu şu kadar sene zar-

w l h kukan SJ aııillZ U • • ş· 
Arkadaılar, bogaz arın u 1 . 'h ~-1 edildiğini farzctmezsınız. ım· 

k 1 b" çok şey erın ı ı.-· . .ı: ·· 
f n da yapılabilece o an ır . w t" k atanı tecavüze uğrasa ıw mu-
ı hT d dahi eger ur v • 

diye kadarki şaı·tlar da a ın e tı bir ok tcrtibler alınmıştı. Bunu şu-
dafaa için bir çok hazıdıklar yapılmış bo' w çl bukukan silahsız lo.lmasın-

. ki . diye kadar gaz arın b 
nun için söylüyorum 'şım ld w uz yeni devresine kadar, u rnem· 

.. .. ı·h· pınakta o ugum l 
dan her turlu tes ı ı ya • • b km ... değiliz. "Alkış ar,. 

, . .. l un tedbırsız ıra ı.. . k 
lcket parçasını bır gun o s . d" w• ziCelerin orada bır ço mas-

k l "nin bıze ver ıgı va .. d f me 
Yeni boğazlar mu ave esı T'" k milleti eınniyet ve mu a aa • 

v• "phe yoktur. ur . ı ol 
rafları icab ettirecegıne şu 1 • • zaıı mevzuu bahıs o ur -

ah kave enm ım H u~ 
1 1 . de çok hassastır. D a mu .. • . idrak olunmu~tur. a a, 

se e erın af lüzum gosterecegı 
maz her tarafta bunun rnasr a b'A "rülmüştür. Fal,at arkadaşla.r, ' ·ı k iması ta u go · b · takib 
bu yüzden bir çok ve~g~ er .. ~";. y. 'bi size haber vermeliyim kı, ız, 
d.. de maliye vekiliınızın so~ e ıgı Glek• . .. dafaası için icabeden vasıta-
un .1. de ıneml ehn mu . 

•Y• "z mali siyaset dahi ın ' d" ruz "Bravo seslerı,. etbgımı . . muhafaza e ıyo · 
ları bulabileceğimiz kanaalln• w fedakarlıkların hududu olmadığını 

Türk milletinin, icab edcrse'. ybapa~gıbogwazların yeniden teçhiz olunması 
bil' · ki ugun k · 

biliriz. Size haber vere ~nm .'. etler teklif edecek değiliz. Biz menıle etın 
irin vergi koyacak ve yenıden kulfd d gyi tabii inkişafın diğer ihtiyaçlara 
r r . etle el e e ece . 

iyi bir iktisadi ve ına 1 5•1y~s da kafi geleceği kanaatini. ~u~~aza ~~.1YC: 
ld w .bi ordusunun ihtıyacına b" 'ki defa misalinı gosterdıgmuz 

o ugu gı ' • . b ktainazardan ır ı . . .. k" . 
M r iyasehmIZ u no . . ütemayıldır. Bugun u sıya-

":1z: a ı s d ...ilerden bazılarını ındirm~ye m 
gıbı, mevcu ver o· . . 

ıtetimiz budur. • d bir mecburiyet göstermezse, bu takıb eth-
Beynelmilel vazişet fevkdala ~. 

t devam e ecegız. 
ğimiz mali siyase e d k ken ona bakikatları olduğu 

·ıı ti huzurun a onuşur ' 
Arkada~lar, türk mı e . • . . neticeler şu kadar senelik çalr"'1lamız, 

A d Elde etbgmuz ' y zihni · 
gibi söylemek lizun ır. ., I ket için ortaya koyacagımız ~eb-

b.. .. arLgınuz:ı mem e •ıA ih t t ve icabederıe utun v d w A dan itibaı·en ı an aye emına 
B .. ük neticeler, alm rgı an . 

nin hasılasıdır. uy . . Mill 1 hayatında iHinihaye temınat 
altına alınınıt değildır. e~ er österecek olan iradeıidir. Milletle-

ili · f ılasu: hayatiyet g · ı 
veren nokta m etin as . d alıımak ve daha kuvvetlı o -

• d il l ek daha zıya e ç • . ekli 
rin hayatı daha zıya e er em : • 1---.l~n ibarettir. "Şiddetlı ve ıur ' . dai A hır iter eJllC""" 
ınak için mola bilıniyen, mı 

alk•şlar,. k lan yeni tüa·k devletinin zihni-
lukta sonra uru . d 

Göçmüf olan imparator her ün lazım olan bir unsur ur. 
.• nefes almak kadar g ki . bu 

Yetinde hayatiyet, enerıı, d bet ıene ıonra Tür yeyı, 
ı 1• • Bun an on ·ı · b" h Bunu türk milletine aöy eme ıyız. "ksek daha kudretli, daha ı erı ır a-

güokü gibi değil bundan on kat daha y~ b' u herkese anlatmalıyız. 
... ' . • b' azife bilmelı ve un 

le vardınnagı hepamız ır v 
1

_ _.~ • ·n A~-türk d vrinde, Ata-
• . · 'f ııı;enı;usını ... 

Arkadaılar, bütün mille~. bızı ~~·. ·:~İılık ve onun siyaıetini takib ebnek 
türle rejiminde, ona kartı goste~~~gı . gd ynı yollardan yürüyerek daha 
. • • 1 ld ettigı netice en, a ~ .. •çın gösterdiği dıkkat e e e 

1 
ğ 1 daima çalı~ca5.nuza aoz 

.. k . . bütün var ı ımız a . . L_ 
buyük neticeler elde etıne ıçm M"ll t hayatında kuvveti bırlik ve ll'll 

. l . "Alkı§lar • ı e . l w zla venyoruz. ''Bravo ses erı., .' • b' t k ki"-İ gibi bütün var ıgıını 
., sa hepunu: ır e .. w 

rnemleket bir tehlil<eye ugrar I d her suretle hazır bulunacagnnıza 
1 k . • ·n sınır arın a ortaya atılarak. mem e etı.mızı 

söz veriyoruz. "Sürekli alkı§lar,, b ••• ken bükümete gösterdiği-
• 1 1 ntınızı ıünr w r 

• Şimdi arkadaşlar, bu ugur ~ top _a ~ ··e bu suretle hükümete, agır mesu ı-
nız teveccühü reylerinizle bildınner.ı... . nizi ieterim. "Alkı§lar,,. 

ve hayat verme 
Yetlcr içinde, yeniden taze neıe _ _ _ - - - • - il 
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SAYFA 3 -

s a ibt .. la b re t 
Meçhul bir iş için Saı·dunyadan Fasa gitmekte 

olan altı italyan tayyaresinden ikisi düştü 
Fransa, İspanya isinde 

' 
tam },ir hitaraflık muhafaza edecek .. 

. .fakat öteki devletler asilere silah verirlerse vaziyeti yeniden gözden geçirecek 

İspanyol suları1ıda 37 tane ingiliz harb gemisi var 
Avam Kamarasında bir mebus, sağcıların ispanyol asilerine meyilli 

bulunmaları keyfiyetini protesto etti 

Oran, 31 (A. A.) - Havas ajansı bil-

diriyor: .. 
Sarduny<!dan Fasa gitmekte olan ~ç 

motörlü altı İtalyan tayyaresinder~ .~1.~ 
. d d.. u"ştür 1kı olu ri Nemur cıvarın a uşm · . 

d beş rnıtve üç yaralı vardır. Tayyare e 

ralyöz bulunmuştur. . 
1 b. . d Oran cıvarın-Tayyare erden ırı e . 

1 başka bı-da yere inmiye mecbur o muş, 
risi de M uloya nehri mansabında yete 

inmiştir. 

V (,;' wyynreci öl dil 

H as ajansın· 
Rahat, 31 (A.A.) - av 

dan : d"' "p par-
Mulo}'a bölgesinde yere uşu .. d 

· · ıçın e çalanan italyan tayyarelerının . d 
bulunan italyan tayyarecilerin hepsı e 
sivil elbise giymi;;? bir takım subay ve 

assubay lardı. 
Birinci tayyare, Saida tayyare 

meydanına inmek tecrübesini yaparken 
bir pert dö vites yüzünden düşmü~tür. 
Bu tayyarede bulunan ve ağır surette 
yaralanan bir subay, nakledilmiş old~
ğu hastanede ölmüş, ve bu suretle o~ 
Ienlerin yekunu üçe çıkmıştır. Ötekı 
iki arkadaşı Berkana hastanesinde teda
vi altında bulunmaktadırlar. 

Tayyarelerin markaları Alfa-Romeo 
idi. Tayyareciler in isimleri şunlardır: 

Birinci pilot, yüzbaşı Genari Ping, 
ikinci pilot, çavuş Ferozi, assubaylar, 
Sigiı>mondi giovanni, Ameriko ve Van

turini. 
Ölenlerin cesedleri Uca hastanesine 

nakledilmiştir. 

ikinci llt.'Q'ttrtmin vnzi.n•ti 
ikinci tayyare, benzin boruları tıkan· 

mış olduğundan. hiç bir hasara uğra

madan Muloya nehri mansabına inmiş
tir. İçindekiler, sag ve salimdirler. Bun
lar pilotyüzbaşı Tricesi, ikinci pilot 
Gilliberti, çavuş Tagoti Renato, Be!zio 
Elio, Terrio ve Bobestini. 

Tayyarelerin her birinde dörder mit
ralyöz, bomba atmıya mahsus birer ci
haz vardır ve her biri aynca mitralyöz
lerle mı.ihimmat taşıyan başka bir tay
yare, kaza yerinin üzerinden uçmuş ve 
sonra garba doğru gitmiştir. 

Bir italvan deniz tayyaresinin de Ce
zair kryıl;rı açıklarında kazaya ugra
mış olduğu haber verilmekte ise de bu 
haber henüz teeyyüd etmemiştir. 

J ıalymı ga:;ett•lerinde hiç bir 
lıcıber yok 

Roma, 31 (A.A.) - Havas ajansın
dan: İspanyol Fası yakınında düşmüş 
olan italyan tayyareleri hakkında italyan 
gazetelerinde haber ve havadise rast
lanmamaktad n·. 

Tayyarecilik mahfilleri İtalyanın 
·birkaç sene önce İspanyaya birçok tay
yareler satmış olduğunu ve bu tayya
relerin kıyamcıların ellerine düşmüş ol
masının ihtimali bulunduğunu bildir
mektedir. Bu mahfiller, İtalyanın ge
neral Frankoya haı·b malzemesi satma
mış olduğıınu ilave eylemektedir. 

l wlvanlar tekzib ediyorltır 
R~. 31 (A.A.) - Salahiyetli malı· 

filler, her hangi bir italyan tayyaresi
nin ispanyol kıyamcılarmın eline düş
müş olduğu haberini tekzib etmekte

dir. 

l Roma, 31 (A.A..) - İtalyanın ispan· 
yol asilerine tayyare vermiş olduğu• 

hakkındaki haberler yalanlanmaktadır. 

Frmısa /spcmyol meselesinde 
bil!ırn/ kalacak, fakat,. 

Paris, 31 (A.A.) - B. lvon Delboı, 
diin parlamento dış işler encümeninde 
beıyanatta bulunarak Fransa hükümeti
nin ispanya meselesinde tam bir bita
raflık muhafaza etmeğe karar vermiı 
olduğunu, fakat yabancı devletler asi
lere silah verdikleri takdirde vaziyeti 
yeniden gözden geçireceğini söylemiştir. 

l.~pmıyol sulcırında 37 iııgiliz 
lrcırb gemisi vw· 

Londra, 31 (AA.) - Bugünlerde is
panya sularında 37 İngiliz harb gemisi 
bulunmaktadır. 

lngiliz tebaasından 130 kişi ile 100 
alman, 80 franıız ve 35 amerika'h, Re
puls adındaki İngiliz harb knıvazörü i
le lspanya'dan aynlmıılardır. Kruva
zör, Mareilya'ya gitmektedir. 

Volseley torpido muhbiri, V alencia'
ya gİbnek üzere hareket etmiştir. 

Bir çok l abancılar, Madrid'den aynl
mıımı,lardır ve vnziyetjn inkişafını btık
lemektedirler. 

lrıgilter(>nin bit<ırn/ kalmwn 
isteniyor 

Londra, 31 (A.A.) - Avam knma
rası, toplantılarını 29 ilkteşrine b:rak
ınu;tır. Kamara, reise fevkalade bir top· 
lantı yapmaya kamarayı çağırmak h nk
kını vermiştir. 

Kapanma celsesinde 8. Baker, lıükü

mctten ispanya meselesinde tam bir bi
larafl k muhafaza etmesini taleb ve asile
re meyilli görünen ~ağ cenahcıların bu 
tcmıtyüllerini protesto etmiştir. 

lJe~lt'r lwnf(•rcmıu lspmıya ilıti
liili yiiziimlerı gecila•cek mit 
Landra, 31 (A. A.) - İyi mallımat 

almakta olan mahfiller, İspanya ihtiHi
lininBeşlcr konferansının tehir edil
mesine sebebiyet vermesi ihtimali bu
lunduğunu, ~linkü bu ihtilalin Avrupa· 
nın garbına şamil veya umumi bir yar
dım paktı akdi hususunda güçlükleri 
artmakta olduğunu l::ildirmektedir. 

Cnwrnl Frmıl•o'mm bir itul~·rm 
guzeh·~iııe b(•ymıalı 

Roma, 31 (A.A.) - Popolo di Ro
ma gazetc-:inin bir muhabirine beyanat
ta bulunan general Franko, demiştir ki: 

"- l\falaı:a müstesna olmak üzere 
Akdcnizin ve Atlas okyanosunun biitiııı 
limanları bizimdir. Gemi bulunmaması 
Fastan İspanyaya asker sevkedilmcsine 
engel olmuştur. Fakat yakında başka 
nakil vasıtalarına malik olacağız. 

Amirante Çcrvera, Kanarias ve Ba· 
leares kruvazörleri ile Espana zırhlısı 
ve İspanyol Gine'si sularında bulunan 
harlı gemileı i. Li:dm davamıza bag lı
dır ... 

l'aleıuiya tl.'iilere mi geçmiş? 
Paris, 31 (A.A.) - Sevil r.ı<lyosu, 

dün Valensianın asiler tarafından alın
mış oldu~u haberini verdikten sonra 
geceleyin yapılan harekata dair hiç bir 
haber vermemiştir. 

Madrid, 31 (A.A.) - Valans garni· 
zonuııun isyan ettiği h.akkrndaki haber· 
ler, hliki\met tarafından yalanlanmakta· 
dır . 

Guudrıramtl lw.wıbcı.ı;;ı 

(1silcrirı ı•li mJ,. 
Lizbon, 31 (A.A.l_ - Radyo kulüp, 

ispanyol asilerinin duadarama kasaba
sını zabdetmiş olduklarını bildirmr.ktc
dir. 

Ilükümet kuvvetleri, Guadarama mu• 
harebesi esnasında umurtıi karargahları· 
nı orada kurmuşlardı. 

Fraıuıttya ~iden miillt•ciler 
Bayyon, 31 (A.A.) - İspanyadan 

buraya 92 alman mültecisi gelmiştir. A
ralarından dört kişi ağır surette yaralı
dır. Amerikan, ingiliz ve arjantinli 200 

mültecinin Oklaha.ma adındaki ameri
kan kruvazörü ile bugün buraya gelme
leri beklenilmektedir. 

Faşi.~tlere <tman veı·ilrniror 
Alman mülteciler, Gijon şehrinin 

anarşistler elinde olduğunu ve anar
şistlerin fa 'istleri veya fa..,ist oldı.ılde
rından şüphe edilen kimseleri şiddet
le tenkil etmekte olduklarını bildir
mektedir. Yirmiden fazla faşist, çarşam
ba günü kurşuna dizilmiştir. Halk, yi
yeceksiz kalmıştır. Şehir, çarşamba gü
nü asilerin elinde bulunan bir gemi ta
rafından topa tutulmuştur. Bir almm 
ölmüş ve birçok alman yaralanmıştır. 

l.~pmıyol luırb gemile.rinfo Ttuı· 
cm/mı ll:.mklnşnıası i~;in 

Londra, 31 (A.A.) - İspanyol harlı 
gemilerinin Tanca'dan uzaklaşması için 
Madrid'de yapılan teşebbüs ve bu teşeb
büs akım kaldığı takdirde ne yapmak 
lazım geleceği hususunda İngiliz, fran
sız, italyan ve Portekiz hükümetlcri a
rasında istişarelere devam edildiği sa
nılmaktadır. Heniiz kati bir karar ve
rilmemiştir. 

Londra, 31 (A.A.) - İyi maliımat 
almak~'\ olan mahifller, tspanya hükü· 
metinin milletlerarası Tanca komitesi· 
ne İspanyol harb gemilerinin Tanca li
manını terkedeceklerini bildirmiş o!Jıı

ğunu haber veı,mektedir. Bununla lıerJ· 
bcr bu gemiler, heni.iz Tanca önünde 
bulunmakt:l'lır. Fransa, İngi~tere, İtal
ya yeniden bir teşebbüs yapmak zaruri 
olup olmadığı hususunu tetkik etmekte
dirler. 

INt;lIJZ KABİNESiNDE 

DF,f;IŞlKl.İKLER 

Esaslı hak.aıı'lıklai·a 
clok~uııulmadı 

Kabinenin milli siyasal 
istikameti de değişmiyoı 

Londra. 31 (A.A.) - Kabinede esa:;
lı bakanlıklara dokunulmamak ve k:ı

binenin milli siyasa istikametinde hiç 
bir değişiklik yapılmamak üzere bazı 
deği:liklikler yapıldığı resmen bildiril
miştir. 

Bu değişiklikler, kabine erkanından 
bazıları için normal bir terfi mahiyetin
dedir. Ziraat bakanlığı parlamento mü• 
teşan B. Robertsham, Tekaüt bakanr, 
Sömürgeler bakanlığı müsteşarı Lord 
Plimuth. geçenlerde Nafıa bakanı tayin 
edilmiş olan Lord Stanhorp'un yerine 
Dış işler müsteşarı olmuşlardır. 
Halihazırda Terbiye bakanlığı parla· 

mento müsteııarı olan Lord Dellamarr, 
Sömürgeler bakanlığı müsteşarı Lord 
Eversham ziraat bakanlığı parlamen· 
to müsteşarı sıhiye bakanlığı müsteşa• 
rı, B. Gifrey Şekcspor, Terbiye bakan· 
lığr müsteşarı Tekaüd bakanı B. Hud
son, Sıhiye bakanlığı parlamento müs· 
teşan tayin edilmi<ılerdir. 

Bu değişiklikler, 1 evl(ılthı bti:; :t 
kcslıccJ cct•kt: r. 



SAYFA 4 

Kamutayın 
(Başı 2. inci sayfada) 

laşmanm orijinal değerinin nazik dip

lomatik meselelerin tiUlh ve dostluk ha

vası içinde halledilebileceğini göster

mek bakımından türk siyasetinin mah

sulü olan bu yeni tez ve yeni usulün 

dünya sulhu için hayırlı tesirler yara

tacağını söyledi ve bu mesud gün dola

yıiile hafif cürümlü mahkıimların affı 

ve Çanakkalenin 55 bin şehidine layık 

muazzam ve güzel bir abidenin dikilye

si temennilerinde bulunarak "Değerli 

§eflerimiz ve kahraman ordumuz var

dır. Bu şartlar altında türk ordusu da

ima zaferler kazanacak; dünyanın en 

sulhperver ve kuvvetli ulusu olacaktır.,, 

Ak f.iindiiz 

Son milli za
ferimizin bayra
mı mübarek ol
sun diyen Aka 
Gündüz yeni 
Türkiyenin kü
çük ve mağl\ıb 
muahede yap
maya alışmadı

ğını söyliyerek 
maziden hiç ko

nuşmamamız lazım geldiğini, muzaffer 

olmuş bir milletin mukayeseyi kendi

sinden alması icab ettiğini, yeni Türki

yenin harici doı;tlukları varsa bunların 

ananesinin ancak bu devletin kurduğu 

dostluklarla başlıyacağını söyliyerek 

memleketi bütün bu yüksek zaferlere 

götüren kuvvetin bir kaynağı olduğu

nu hatırlattı ve Çanakkalede başlayıp 

Dumlupınarda biten ve Mehmetçiğe a-

id iki fıkra anlatarak Çanakkale top

uklarında, Dumlupınarda, Sakaryada, 

lnönünde, tarih içinde ve Meclis hava

sında bu "Mehmed'in,. yaşadığını, Şef-

lerin şahsında, bütün memleketin şah

sında, bütün tarihin şahsında, hulasa 

nerede olunsa olsun bu günleri, bu mu

vaHakiyetleri, bu muahedeleri getiren 

kaynağın Mehmedin ruhu olduğunu an

lattı. 

-- ----- -- - - -- --

diinkü tarihi toplantısı 
Bayan Benal Arman 

Bugün mille
tin önüne açılan 
parlak t a r i h 
sayfala
r ı n d a n du
yulan heyecan 
ve iftiharın 

sonsuzluğuna i
şaret eden Ba
yan Benal Ar
man dedi ki: 

"Ne mutlu bize ki; Ata türkün ~sr:n

da yaşıyoruz. Onun tarihlere nur ve

recek olan büyük dehasının ışıklariyle 

aydınlanan yollarda yürüyoruz. Türk ço

cukları tarihlerimizi okurken bu asırda 

yaşayanlara imrenecek bize gıpta ede
ceklerdir. 

Cavid Ural 
Tarihi rolü 

1453 de başla

yan Boğazlar 

geçidinin yakın 
zamanlara aid 
tarihini anlatan 
Cavid Ural bu
rasının birçok 
harblara sahne 
olduğunu; Lo
zanda imzala

' 

nan anlaşmanın 18 inci maddesinin tat

bik kabiliyeti olmadığının zaman • 

la belli olduğunu; türk devletinin bu 

işi halletmek için emrivakie tercihan 

zor ve çetin olan milletlerarası ada· 
let yoliyla halletmek cihetini tercih et
tiğini ve bu karar ve hareketle Makya-

vel mektebinin karşısında doğan kuru

cusu ve şefi Atatürk, direktörü İnönü 

ve hocası da Aras olan türk diploması 

okulunun erişmiş ve yetişmiş olduğunu 

söyledi. 

General Şefik Tiiı·san 

Bayan Nakiye Elgiiı 
-" Mehmed

ciğin Çanakkale 
kapılarında üze
rine aldığı ~c

refli bek!:ilik 
vazifesinı tam 
ba§art ile yap::t
cağını benden 
iyi siz ve sizdeıı. 
iyi de dünya 
bildiği için hır 

şey ilave etmiyeceğim .. ., diyen Bayan 
Nakiye Elgün; Lozandan Montröye kı.>
dar olan seyri izah ettikten sonra söz
lerini şöyle bitirdi: 

"- Kayıdsız ve şartsız müstakil; 
milli mukadderatına hakim Atatürk ül
kesinin hür ve mesud çocukları bizler 
tam• bir emniyet içinde, gönlümüzde 
sevgi ve saygı ile yaşayan atamızın, yo
lunda ve izinde giderken bize her iyi 
şeyi veren ve başımızı göklere erdiren 
Ulumuz Atatürkün türk milletinin b~
şından eksik olmamasını ve her gün, 
her saat temenni ederiz! Ne mutlu tür
küm diyene ! .... ı 

Tıın~ıul Tiirkoğ)u 
Mukavele im

za edilir edil
mez türk ordu
su tarafından 

Boğazlar asker
lik dışı bölge
lerini ordunun 
hemen işgal e
debilmesi kara
rını mukavele
nin taşımakta 

olması, Montrö mukavelesinin kıymetli 
bir vasfı, karakteristik bir siması oldu
ğunu söyliyen hatib, bu bölgenin bugün 
kahraman Hehmedciğin süngüsünün 
muhafazası altında bulunduğunu anlat
mış, bu büyük muvaffakıyetin, İsmet 
İnönü hükümetinin kudret ve kiyaseti 
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Saylavlar Başbakanrmızı n nutkunu alkış/arlarken 

Şeref Aykut 

Boylu boyun
;a türk zaferle
rile dolu olan 
tarihin en şeref
li sayfalarından 
birinin ÇanakM 
kale olduğunu 

söyliyen B. Şe· 

ref Aykut Mon 
tröde kazanılan 

zaferden fayda-

Çanakkale 
savaşında bu
lunmuş bir as
ker sıfatile; bu 
büyük harbın 

cereyan tarzını 

anlatarak, bura
daki zaferin da
ha Atatürk'ün 
ve tiirkiın çelik 
göğsünün şeha-

sayesinde gerçekleştiğini, insanlığın 
barba doğru yürüdüğü bu zamanda, 
Mehmedciğin Çanakkalede sulhu korudu
ğunu, Montrö zaferinin mühim bir 1-

milinin de, türk diplomasisinin göster• 
diği dürüstlük ve samimilik olduğunu 
söylemiş ve türk ıWlletini zaferden za
fere koşturan bl5yUk önder Atatürkü 
saygı ile anarak sözlerini bitirmiştir. 

Yah) a Galip Kargı 
B. Yahya Ga

lip Kargı ken• 
disinin doğduğu 
senelerde yur
dun içinde bu • 

zaferden dolayı kutlamış, türk milleti, 1 
onun ulu önderi ve arkadaşları i:;n iyi 
dileklerini söylemiştir. 

nırken, bir efsane devi gibi şehlanafı 

yurdun, kendisini esir etmiye gelen dii 

manı gene kovduğunu ve daha sonra da 
Çunakkale zaferini elde ettiğini, ordu· 

nun, 13 yıldır hasretini çektiği Çanak· 

kaleye nihayet yeniden girdiğini anla• 

tan hatib, türk ordusunun buralara gi· 

rişi sırasında oralarda gömülü olan bin• 

lerce şehidimizin büyük öndeıri ve ts· 
met İnönünü uhrevi bir sesle alkışla· 

dıklarmı ve onların ruhlarının bu an· 

da bu aziz çatının altında bulunduğu• 

na emin olduğunu ıöylemiş ve "Yaşa• 

sın Atatürk, yaşasın lıımet İnönü, yaşa• 

ım Türkiye cumuriyeti 1., diyerek söı• 

]erini bitirmiştir. 

lanmak yolunda türk milletinin daima 

kuvvetli olduğunu hatırlatarak dedi ki: 

met ve kanramanlık eseri olduğunu izah 

etti. Ve her karış toprağında bir yiğit

lik ve yurd sevgisi destanı yatan bu 

topraklarda olan çarpışmaları hfidise
lerle izah ederek dedi ki: 

"- Hükümet, bu şanlı yerin kapısı

nı şerefle kapamıya muvaffak oldu. Biz 
mesud olduk. Orada yatanların da ru

hu müsterih olsun ... " 

..-..cıa-..na.v .._, ......_-..-..Ttilıl1llJIUJlf 

lunduğu kara 
günleri, daha 
sonra zulmet i
çinde geçen yıl· 
ları ve nihayet 
büyük Önderin 

Melımecl Emin Yurclakul 
Harbla geçen 

altı yüz yıldan 

sonra rahat et-
meğe hazırlanmış 

olan türk mille
tinin önce Bal· 
kan harbına, 

sonra da cihan 
harbına &irdlği

ni, Çanakkalede 
kendiıine kartı "- Milli türk devleti Atatürk dev

letidir. Biz artık milli cephede, iktısa

di cephede, ilmi cephede, her cepheye 

ayni zaferle yürüyeceğiz." 

Yazılarımızın çokluğu dola
yısiyle "Tarihteki garib vakalar,, 
ıe/rik<ımızı koyamadık. Okurla
rımızdan özür 'dileriz. 

çalışmalariyle yurdun naaıl kurtul
duğunu anlatmış, yurdun kap11ı

nın da bugün gene onun tara
fından kurtarıldığını ve bu sayede 
harbın da bertaraf edildiğ-ini ıöyliyerek 
millet vekillerini ve türk milletini bu 

açılan son ehli salibe merdce ıöğüı ger

difini, buna rağmen büyük harbda 
mağlQb olan Türkiyeyi herkes öldü aa-
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CE~.~E L. K~.~,~8 1 
Rudyard KlPLt~G Nurettin ARTAM 

Maymunlar Movgli'yi bu soğuk inlere 
sürükleyip getirdikleri zaman vakit öğleyi 
geçmişti. Oraya gelince çocuğun her günkü 
itiyadı, yatıp bir şekerleme yapmak olduğu 
halde maymunlar elele tutuşup dans etme
ğe ve çılgınca şarkılar söylemeğe koyuldu
lar. 

Maymunlardan birisi, bir nutka başlıya
rak Movgli'nin yakalarnnası ile Bandar-lr,g 
tarihinde yeni bir devre açıldığını, çünkü bu 
çocuğun kendilerine soğuktan ve yağmur
dan korunmak için çubuklarla nasıl siper ö
rüleceğini öğreteceğini söyledi. Movgli, 
birkaç sarmaşık dalı kopardı ve bunları ör
meğe başladı. Maymunlar da kendisini tak-
lid ediyorlardı. Fakat çabucak bu işten bıktı
lar ve biribirlerinin kuyruğunu çekmeğe, 

dört ayak üzerinde zıplayıp hoplamağa, ök
.sürmeğe başladılar. 

- Yemek yimek istiyorum, dedi Movg
li, ben burada bir yabancıyım; ya bana yiye
cek getirin; yahud da bırakın, Cengele av
lanayım. 

Yirmi, otuz kadar maymun Movgli'ye 
fındık ve Hindistan cevizi getirmek için ko
şup gittiler. Fakat yolda biribirleriyle döğü
şe tutuştular; neden sonra dönüp geldikleri 
zaman ellerinde pek az yemiş kalmıştı. Bir 
taraftan karnı acıkmış, bir taraftan canı sı
kılmış olan Movgli, boş şehrin içinde öfkeli 
öfkeli dolaşıyor ve arada sırada yabancıla -
rın av dili ile bağırıyor, fakat hiç birine ce
vab alamıyarak pek kötü bir yere düştüğü • 
nü anlıyordu. Kendi kendine: 

- Bandar-log'lar hakkında Balu'nun bü
tün söyledikleri gerçekmiş, diyordu, bunla
rın ne yasası, ne ava davet için dilleri, ne de 
önderleri var; bunların bütün varı yoğu çıl-
ğın sözler ve ufak hırsız ellerdir. Eğer 

burada öldürülecek, yahud açlıktan ölecek 
olursam, kendi kabahatim yüzünden olacak. 
Fakat ben ,kendi Cengelime dönmek için 
uğraşmalıyım. Her halde Balu, bana dayak 
atacak. Fakat ondan dayak yemek, her hal
de, burada maymunlarla ahmak ahmak, gül 
yaprakları toplamaktan yeğdir. 

Şehrin dıvarlarma kadar gitmiş gitme
mişti ki maymunlar, onu geriye çektiler ve 
kendisine, şimdi ne kadar bahtiyar olduğu -
nu bilmediğini söylediler; ötesini, berisini 
çimdikliyerek minnetini göstermesini iste -
diler. 

O sadece dişlerini gösterdi ve bir şey 
söylemeden üzeri kırmızı taşlarla örtülü ve 
içerisi yağmur sulariyle yan dolu olan su 
haznesinin üstüne maymunlarla birlikte 
koştu. 

Tarasanın orta yerinde, bundan yüzlerce 
yıl önce ölmüş olan kıraliçe için beyaz mer
merden yaptırılmış bir yaz evinin harabesi 
duruyordu. Bu evin kubbesinin yarısı, kıra
liçelerin girdikleri bir yeraltı geçidinin üze
rine düşmüştü. Dıvarlann üzerinde renkli 
taşlardan bir takım süsler, manzaralar var
dı. Dağın arkasından ay yükselip ışığı bura
ya vurduğu zaman bu dıvarlar, Üzerleri işle
meli siyah kadifeler gibi parlayordu 

Karnı aç, bezgin ve canı sıkılmış olması
na rağmen Movgli, yirmi maymunun bir 
ağızdan Bandar-log•un en kuvvetli, en akıl
lı, en büyük ve en na~ik kimseler olduğunu, 
onlardan ayrılmanın akılsızlık olacağını söy
lemeleri üzerine bir kahkaha atmaktan ken~ 
dini alamadı. 

- Biz büyüğüz. Biz serbestiz. Biz haf• 
ret edilecek kimseleriz. Biz, bütün Cenge -
lin en ziyade hayrete değer milletiyiz! BiJ 
böyle söyleriz ve hakikatin ta kendisi de b~ 
dur. Diye bağırdılar, şimdi sen, bizim yeııı 
bir dinleyicimizsin, Cengele döndüğün za· 
man bunu ötekilerine anlatırsın da bundall 
böyle bi.ze dikkat ederler. 

Movgli, hiç bir şeye itiraz etmiyord1l· 
Yüzlerce maymun tarasaya, kendi hatible · 
rinin söyliyeceği sözleri söylemek üzere 
toplandılar. Bandar-log'u öven bu hatible~" 
den birisi, nefes almak için biraz durakla 1 

mı, hepsi bir ağızdan bağırıyorlardı: ... 
- Doğrudur, doğrudur; biz hepimiz boY 

le söyleriz. 
Movgli, sallanıyor, kendisine bir sual 50' 

rulacak olursa ,. evet r• diye cevab veriY0'· 

fakat bu şamatadan da k::ıfası ş~:iyorci1l· 
Kendi kendine: 

- Hepiniz Çakal Tabaki'nin hı~mı:ıa u~ .. 
rayın da hepinizi ısırsın emi, dedi, artık ~ 
vanecesine kudurmağa başladılar. A~a ., 
bunlar, hiç uykuya yatmazlar mı? Şi n~ı l>l .. 
bulut ayı örtüyor. Eğer bu, büyücek bı.r b~ 
lutsa o zaman karanlık içinde bir k ç.nıa 
tecrübe ederim. Fakat yorğunum da. 

{Sonu v .... '\ 
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Türk milleti
nin Montrö za· 
ferile nıilll bay· 
ram günleri zin
cirine şanlı bir 

halka daha ilave 

ettiğini, bu gü· 

nün yıldönünıü· 
nün yurdda her 

yıl aynı heye-

can ve coşkun

lukla kutl:ınacağının şüphesiz old~ğ~
nu söyliyen hatib, l\fo:ıtrö zaferının 
her bakımdan olan ehenıiyetine işaret 

· lütfen ederek imzalanan mukavelenın 
" ·ı · h kk n vesi-verı miş, bağışlanmış bır a I 

kası olmadığınr, boğazların tapusu~~n 
bu mukavele ile değil. bundan ço~- ~~
ce, Çanakkale zaferile elde edild\~ını, 
\'e hüktimetçe Boğazların yeniden ışga· 
1i işinde diplomasi yollarile har~ket ~t
rnenin emrivaki sıyasasına tercıh edıl· 
diğini bildirmiş, Büyük Önder hakkın· 
daki ivi dileklerini de söyledikten son-

ra sözİerini şöyle bitirmştir: .. 
"- Montrö, benim ~nlayışıma gore 

işte budur: 
Türk istikial ve hakimiyet hakkının 

güzel bir itirafnamesi ! .. ., 

Hatibler sözlerini bitirdikten sonra 
başkan, Hariciye vekilimizin söz alaca

ğını bildirdi: 

Hm·it-iye J' ekWmfoin h.'~ekkiirii 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras 

(İzmir) - Arka :faşlarım, Büyük Şe· 
fimize. kıymetli Başvekilimize bu ye· 
ni mukavele vesilesile de şükranlarını 
ifade ederken arkadaşlarım aldığrm e· 
nıir ve talimatı eyi yerine getirdiğim i· 
çin lütfen hakkımda iltifat ettiler. 

Bundan dolayı ayrı ayn hepinize te
§.ekkür ederken beni lütfen yetiştiren 
ve gene lütfen inanarak işe gönderen 
Büyük Şefim Atatürke ve gene lütfen 
beni hariciye işlerinde yanında bu:un-

. · · k ettıren duran ve mesuliyetıne ıştıra 
şefim İsmet İnönüne bu kürsüden ben· 
de minnetlerimi arzederim. Ve gene bu 

münasebetle huzurunuzda kıymetli ~e-
. · ·· ı me<Yi vazıfe sai ve meziyetlerını soy e b 

b' ld. - ·m murahhas arkadaşlarrma ve 
ı ıgı b .. 

(Montrö) konferansına iştirak e~en .u-
tün heyete ve bu işte bize neşrıyatı.~e 
yardım eden türk matbuatına teşekk~r 

-· azı'fe bilirim (Bravo seslerı) 
'!tmegı v· · 
( Alkıslaı-). 

T<1krirler 
Başkan, bazı takrirlerin okunacağı

nı söyledi. 
B. İbrahim Demiralay (Isparta) nı.~ 

takriri kabul edilerek Çanakkalede ~
len aziz şehidlerimizin ruhu için hır 
dakika susuldu. 

h M" f' d Kaosunun takriri ka· 
1'.1az ar u ı . d C 

bul edilerek boğazlar meselesın e ~-
.. A t" ku" n yaratıcı dehası· 

nur Reısı ta ur . d 
ı l .. .. suretle neticelenmesın en 
,e ve ıusnu .. kr nı 
ınütehassil Meclisin minnet ve şu a. • 

.. k R' set Divanı vasrtasıle run Atatur e ıya 

arz ve iblağı; 

G 1 A
kif Aka Gündüz, Turgud 

enera • k . !eri 
'r" k vl e Hüsrev Kızılın ta rır 

ur og u v b . heye 
kabul edilerek Kanıutaydan ır -

ı .. .. e Dumlupınar anıdlarma, 
ğına, nonu v k 1 t 
İstanbul şehidliğine ve Çanak. a e ~p-
raklarında kalanlara ulusun bır.~r mı.n-

. . "türmek üzere gonderıl· 
net çelengını go • 

mesi; 1.) • takri· 
Süreyya Yiğit (Kocae ı nın. 

v kavelesi dolayısıle ce-
rile Bogazlar mu b 

.. akerelerin ayrıca astı-
reyan eden muz d v 

k k
.. lere varıncaya kadar agı-

rılara oy 

tılması; bütün var-
T"rk yurdunun ve onun 

v u t" k kapılarının ebedi ve a-
lıgımn ve ur .. k 

lan kahraman tur cu· 
sil koruyucusu o d . 

. t'ı ordusuna Kamutayın erın 
murıye . . .1 •. 

. 1 mlarının bıldırı mesı , 
sevgı ve se a . . 

T kl.fleri ittifakla kabul edıldı. e ı .
1
. . 

. .. .. gene Hariciye vekı ımızf" 
Reıs so7.U. 

verdi. 

Hariciye J' ekilimiz Akdeni~ 
meselesini anlatıyor 

_ Arkadaşlarım, 
d istifade 

Kamutayın bu içtirnaın an . ~ 

1 sal münasebetlerin dıger 
ederek arsıu u 

. d k' . kişafına da huzurunuz-
bır saha a ı ın . 

tmek istiyorum. 30 hazıran-
da temas e · · k 
da fevkalade içtima eôen Cemıyetı a -
vam asamblesinde belli başlı ola • 

rak iki mesele bahse mevzu oldu. 
Biri Cemiyeti akvam misakında bazı 

devletlerce ileri sürülen "reforme., ya
T" k' e her pılmasıdır. Bu hususta . ur. ı.y 

hangi bir teklif yapmağı şımdıl~k der· 
. . ldug-u gibi bu vadıde ya· 

pıs etmemıs o . . 
pılacak tekİiflerin mütalea ve tetkık:-
den as]a kaçınmamakla beraber .ma ı-

. kk da tam bır ma-
yet ve şiimullerı ha ın .. . 
l .f". d' d'kçe tahminler uzerınumat e ınme ı . . 

. 
1 

d' kendisi için isabetlı 
de muta ea ser ıne . . .. 

.. d' v. 'hetle mümessıllerı soze gorme ıgı cı 

A mblenin mutat ey· 
kan~.mamıştn. sa . .. 
lUl içtimamda müzakere edılmek ~7.~-

. k 11 ve 16 rncı maddelerınm re mısa ın • 

t tb'k t hakkında cemiyeti akvam aza-a ı a ı . .. 
sı devletlerin lüzum gördüklerı muta· 
laa ve teklifleri 15 ağustosa kadar ~e-

. t' kvam katibi umumisine bildır· 
mıye ı a .. . 
meğe davet edilmeleri tekarru~ etmış· 
tir. Cemiyeti akvamın kuvvı:,tlı olma-

.. ekten istedigvimiz malumdur. 
srnı yur 

•Gene asamblenin bu içtimaında a-
lman bir karar mucibince, topla~an ve 
bizim de azasından bulundugum~z 
coordinasyon komitesinin ittihaz etmış 
olduğu karann tercümesi şudur: 

''İtalya • Habeşistan ihtilafı hak
kında asamblenin \O teşrini evel .. 1935 
tarhili tavsiyesi mucibince ~eşe~kul e~
micı olan coordinasyon komıtesı, Cemı-

t\'. akvam azAsı devletler hükümetle-
ye ı . . . 

. . 15 temmuz 1936 tarıhınde komı· 
rınnı . 

. 1 2 3 4 ve 4b 'lumarah teklıf· 
tenın a, a. • • 

1 . 'b'nce ittihaz etmiş oldukları 
erı mucı ı 

1 'd~ t"dbirlerin kaldırılmasını tekta qı ı w 

lif ctm~yi kararlaştırır.,. 
Cumuriyet hükümeti Cemiyeti a~

. kından mütevellit miikellefı-vam mısa . 
t ı . ·cabınca İtalv:ı. hakkında tatbık ye en ı · . 

1 etmis olduğu iktısadi ve mali tedbır e-

ULUS 

: ······························································f· . 
~ Sovyetler birliği de ~ 

~ boğazlar mukavelena- ~ 
! mesini tasdik etti ; 

;:. Boğazlar mukavelenameai Büyük l::: 

Millet Meclisinde reye konduktan 
: sonra mecliste bulunan Sovyet işgü- : 

=.~:: deri hükümeti namına Hariciye Ve- f: 
kili doktor Tevfik Rüştü Aaras 'ı • 

: tebrik etmiş ve Sovyet hüküınetinin i 
~: de boğazlar mukavelenamesini tas- !:. 

dik etmiş olduğunu resmen tebliğ et-. . . . 
: mışttr. . ................. : 
····;~j~~·~~~~·~~·~·;~~·~·~ai~;i~'ingiltere ta-

rafından hitama ermiyerek bunu takib 
edecek olan mübhemiyet devresinde 
devam edeceğini kaydetmiş ve bu be
yanatın, İngiltere hükümetince hadisa
ta tevafuk ettiği takdir olunduğu müd
detçe, tesirini muhafaza edeceğini ila
ve etmiştir. Bu beyanat daha evel 1~
giltere Avam kamarasında ifade edıl
miş ve hükümetimize metni bir muhtı· 
ra ile bildirilmis.ti l. 

Cumuriyet hükümetinin herhangi bir 
talebi ve bizimle biı müşavere üzerine 
yapılmış olmıyan bu bir taraflı tea~l'Ü· 
dü hükümetiniz takdir ve kaydetmış ve 
bilmukabele İngiltere hükümetine mii<l-

. h 1. . b .. tarafını zdan 
detı a va ın ıca rna gore 
takdir edilmek suretile teminatıımzın 

İ 'l h '" I .. . fıncian hiç bir ngı tere u cumetı tara 
. h d"l d·~· h ldt: bir taraflı arzu ız ar e ı me ıgı a 

olarak devam ettiğini bildirıui~tir .. 
. . .. ·1· "; )'3 ret ır:ıc Temmuzun 27 ıncı gunı ~· 

1 İ .1 B'" "k eldsi İngiltere ge en ngı tere uyu :. 
. • giırı<~r Avam 

Harıcıye nazrrınm aynı · 
a ca'1ını t<>· 

kamarası komitesinde yap ,.. 
h 5:l tAallllk 

sarladığı beyanatın bu usu 
1- t verc1.i Bu he

eden kısmından ma uma 
A dolu ajansı nı•s· 

yanat yapılmış ve na · 

t . olduüu cihetle maliınıtımuıdu:. 
re mış ... . .. . dl' 1• 
HuHlsa Akdeniz vaziyeti uzcrın 

.. k .. . . T" kı"ye Yııgoslav-talya hu umetının ur · . 
ya ve yunan hiikiimetlerine vernuş o~-
dıığu çok dostane teminat İrgi~tere h•ı· 
ktimetince kaydedilerek bu vazı yete na-
7aran Akdeniz ÜLC' ınde !n~i!terc hü
kümetince vcrilmi-;. olan tek taraflı te· 
minatın idamcs;nc mahal l·.,ılmaclığıdır. 
Filhakika İtalya hükümeti Ankarada
ki biiyük elçiı:.i vasrtasile hariciyenize 
İtalyanın aramızda mevcud dostluk mu

ahedesi icablarile kendini bağlı addet
mekte devam ettiğini dostane biı lisan
la ifade etmi~tir. Bu dostluk muahede
sinin icablarına Türkiye tarafından da 
aynı veçhile lıağh bulunulduğu maH'ı

munuzdur. 

ri ıs' temmuzda kaldırmıştır. 
lngi1tere Hariciye nazırının .bu fev· 

kaliide içtima eden asamblede ırad et

miş olduğu nutukta sanksi!on~a~~n kal
dırılması zaruri olduğunu ılerı surmek
le beraber İngiltere hükümetinin Ak
deniz devletlerile misakın 16 mcı mad
desinin tatbikatından mütevellit kar
şılıklı teahhürlerine işaret etmiş ve 
sanksiyonların kaldırılmasına karar ve-

Diğer taraftan İngiltere hariciye 
nazırının biraz evel zikrettigim nut
kunda Akdeniz münasebatında saldh 
husule geldiği ayııca tasrih edilmiş ol
masına ve birkaç gün evel görüştü~lim 
ltalya büyük elçisinden İtalya - İn· 
gilterc münasebetleı inin çok iyi bir yo
la girmiş olduğunun öğrenilmesine gö
re Türkiye tarafından İngiltereye tek 
taraflı olarak verildiğini arzettiğim tc· 

ahhütlerin artık devamına mc.hal kal
mamıştır. Cumuriyet hüki.imetinin bu 
fikir ve mantıkını yüksek heyetinize ar

zederim. 
Normal bir vaziyetin avdeti arzusu 

ile yapılan bu beyanat İngiltere ile ara
mızdaki samimi ve itimadkar dostluk 
münasebetlerine asla dokunmaz. Her i· 

İngiliz - sovyet ticaret anlaşması 

lngiliz endüstrisi Sovyetler birliğin~ 
10 milyon liralık bir kredi açtı 

Moskova, 31 (A.A.) - Tas ajanst 
bildiriyor: 18 temmuzda Londrada Sov
yetler birliği ticaret delegesi B. Ozer
ski ile ingiliz kredi ve ihracat dairesi 
direktörü B. Mikon arasında mektup· 
lar teati edilmek suretiyle İngilterenin 
Sovyetler birliğine beş sene müddetle 
ve yüzde 5,5 faizle 10 milyon İngiliz li
ralık bir kredi açması hakkında bir an
laşma vücuda getirilmiştir. Bu kredi 
ile Sovyetler birliğinin 1 ağustos 1936 
dan 30 eylül 1937 ye kadar Sovyetlerin 
İngiltereye verecekleri siparişlerin be
deli peşin olarak ödenecektir. 

B. Runcimcın'm beyanatı 
Londra, 31 (A.A.) - E.konomi ba

kanı B. Ruciman, avam kamarasında 

Sovyet1el' birliğinin ingiliz müessese
lerine verecekleri siparişler için İngi
liz ihracat ve kredi idaresinin Sovyet
Jer birliğine 10 milyon İngiliz liralrk 
bir kredi açmağa hazır bulunduğunu 
bildirmiştir. Bu husustaki mukavelena
me evelki gün imzalanmıştır. Kredi ida
resinin garantileri yüzde yüzdür. Harp 
malzemesi siparişleri bu mukavelena
meye dahil değildir. 

R. Rozcngolz'un arılaşma lıak
hmdaki beyanatı 

Moskova, 31 (A. A.) - Dış ticaret 

ki memleket arasında bugün çok dos
tane münasebat mevcuttur. Bütün bu 
hadiseler esnasında işlerin hep anlaş· 

ma yoluna girmesi için İngiltere hari
ciye nazırının gösterdiği büyük kiyase

ti ve sarfettiği emekleri hürmetle ya
detmcyi çok zevkli bir vazife bilirim. 

Bundan sonra ru7.namede bulunan 

ve dünkü sayımızda hükümleri etra

fında uzun boylu izahat verdiğimiz ve 

Boğazlar rejiminin tasdiki; rüsumu 

sılıiyc kanununa ek kanun layihası, rü

sumu sıhiye kanununa eklenen madde

lere dair 2810 numarnh kanunun yeri

ne kaim olacak kamın layihası, 2980 sa

yılı kanunun ikinci maddesinin tadili, 

3037 numaralı kanuna ek kamın lfiyiha

sr, Suriyede türklerc ve Türkiyede Su

riyelilere aid emlak hakkındaki 2089 

sayılı kanunla derpiş edilen müddetin 

uzatılmasına dair kanun layihaları gö
ri.işiilcrek kabul edildi. 

Ruznamedc görüsiilecek baslta bir 

şey kalmamıştı. Başbakan İnönli alkış· 

hır arasında kürsiiye çıktı ve si.i.rekli 

alkıt-!larla sıksık kesilen değerli nut-

kunu verdi. ( Başbakanrmızm nııtku 

birinci sayfamızd:ıdır.) 

Başbakanımızm nutkundan sonra 

reye müracaat edildi ve Kamutay mev

cud 352 reyin ittifakile İnönü hükü

metine itimadını gösterdi. Tekrar kür

süye gelen Başbakanımız Kamutayın 

itimadına teşekkür etti. 

Kamutay ikinci teşrinin birinci gü

nü toplanacaktır. 

halk komiseri B. Rozengolz, Pravada 
gazetesine verdiği beyanatta ezcümle 
demiştir ki: 

. "- Yakında imza edilmiş olan İngi· 
lız • Sovyet kredi anlaşmasının, iki bü
yük memleket arasında ekonomik, siya 
sal ve kültürel münasebetlerin kuvvet 
lenmesi yolunda bir merhale teşkil e. 
deceğini ümid etmek isterim. Milletle• 
arası ekonomik ve siyasal münasebet 
lerin bu derece tevazünsüzlük gösterd; 
ği bir zamanda, İngiltere ile imzalanelj 
kredi anlaşması muhakkak ki müsbc 
bir unsur teşkil etmektedir. Ekonomii 
yapıcılık sahasında alını§ olduğumu;ı 

muvaffakıyetli neticeler ve döviz vazi· 
yetimizde görülen radikal iyileşme, 
sovyet sınırlan dışında ve hele 1ngi1te
rede geniş bir surette tanınmış bulun· 
maktadır. İmzalanan kredi anlaşmasr, 
herkes tarafından bilinen bu unsurun 
birçok tezahürlerinden biridir." 

B. RozengQlz sözlerini şöyle bitir• 
mi~tir: 

"- Şurasını tebarüz ettirmek iste. 
rim ki. yeni ktedi anlaşması, sovyet hü· 
kümetinin sulh siyasasının umwnr ma· 
hiyetine tamam.en uygun olan bir sov· 
yetler birliği - İngiltere ekonomik ya• 
kınlaşmasına doğru atılmış bir adım-
drr." 

lngiltere - Mısır konuşmaları 

Südan meselesi 
Kahire, 31 (A.A.) - H a v a a a 

j a n s I n d a n : Resmi mahfil • 
ler, Sudan meselesinde bir anlaşma ya' 
pılmak Uzerc olduğunu bildirmektedir, 
Bu mahfiller, ingiliz delegeleri büyült 
bir anlaşma zihniyeti göstermekte olduk' 
larını ehemiyetle kaydetmekte ve Süda' 
meselesi halledilir edilmez kapitülas• 
yonlar meselesinin görüşüleceğini iJa. 
ve eylemektedirler. 

:Aynı mahfiller, çetin görüşmelere 

yo1 açması ihtimali olan kapitülasyon~ 
lar meselesi hakkında tahminlr.rde bu• 
lunmaktan çekinmektedirler. 

İtalya ve beşl~r 
konferansı 

Roma, 31 (A.A.) - Salahiyetli mah· 

fillerde öğrenildiğine göre, İtalyanın 
beşler konferansına iştiraki hakkında 

daha hiç bir karar alınmış değildir ve 
bu karar biraz daha gecikecektir. 

lfr~lilt• lıa<lisesinden sonra 

Viyanada yeni tevkifler 
Viyana, 31 (A.A.) - Olimpiyad 

bayramı esnasında vukua gelen hadise• 
ler dolayısile, yakında umumi aftan is· 
tifade eden nasyonal sosyalist büyük· 
!erinden 41 kişi yeniden tevkif olun
muştur. 'Gazeteler, fikirlerini değiştir
memiş olan bu adamlara nümune te§• 
kil edecek ce%alar verilmesini iste• 
mektedirler. 

tin Ankara şehidliğine, Sakarya ırma· 

~ 
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iNSAN BiLiNMtYEN 
D ALEXlS CARREL 

Yaza~: ~· UHI BAYDAR 
Türkçeye çevıren. NAS 

· d çepeçevre çe-
c .. ··1.. ki ilim sayesın e, . . .. oru uyor , ., uhit bız~ gore 

~irmeğe muvaffak oldugum~ m bizza ken-
d v'ldi .. k" . nların mızacı ve 
egı r, çun u ınsa 

1
. . .. l kumlmuş-

d ·ı . d.. .. '"l k ·zı'n ge ışı ırııze ı erı uşunu me sı • 
tur. 

Jnsan herşeyin mikyası olmalı idi. Hakikat
te o, yarattığı alemin yabancısıdır. Ke;'di. ~iz~
cı hakkında müsbet bir bilgisi olmadıgl ıçındır 
ki bu alemi kendisine göre teşkilatlandırama
nuştır. Cansız maddeler ilimlerinin canlı mah
luklar ilimlerini çok geride bırakmış olmalnn, 
beşeriyet tarihinin en faci~lı hadi.selerinde~dır. 
Zekrumz ve icadlar:ımızca ınşa edılen rnuhıt .ne 
boyumuza, ne de biçimimize ı·ygundur Bıze 
yaraşmamaktadır. Bunun için de biz bahtsızız. 
Bunun için de biz, ahlak ve dimağ bakımın
dan, tereddi etmekteyiz. 

Endüstriyel medeniyetin oindoruğuna ~riş
miş ulan ~nıplarla nilletlerdir kı dah~ zıy~
de zaafa uğramaktadırlar. Barbarhga do
nlişleri daha çabuk olan da bunlar~ı~. llmın on
) ra getirmiş olduğu düşman muhıtın karşı&m
daa müdafaasız. durmaktadırlar. Hakikat şu?u.r 
ki medeniyetimizin, kendisinden öncekiler gıb~, 
vücud getirnıiş olduğu şartlar içinde hayat, eyı-

olan bilgimizin daha den o olması bir ilaç u!nbi
lir. Modern yaşayışın hangi mekanizmalarla 
şuur ve vlıcudumuza zarar verdiklerini onun 
sayesinde öğreneceğiz ve bu muhite ne suretle 
intıbak edeceğimızi, kendimizi ondan nasıl ko
ruyacağımızı, ve bir inkıliib zaruri olacak olur
sa unun yerine neyi koyacağımızı da anlıyaca

ğız. Bu ilim bize ne olduğumuzu, kudretlerimi
zı ve bu kudretlerin bugtine güre kıymetlendi
rilmesi tarzmr göstererek fiziyolojik zaafa uğ
ramamızın, moral ve entelektüel hastalıklarımı
zm izahını verec·ektir. Uzvi ve manevi faali
) etlerimizi iı._:ine hapseden merhametsiz kanun-

Felsefi ve ilmr ıi.atemlerin hulya ve hatalardan 
tecridi - Tahminlerin rolü. 

Kendi hakkımızdaki cehlimizin hususi bir 
mahiyeti vardır. Bu. ne lüzumlu malumatı bir 
araya getirmekteki güçlükten, ne de bu malu
matın sıhhatsizliğinden veya azlıgmdandn; t.ırn• 
tersine, yıllar gelip geçerken beşeriyetin kendi
ne delir olarak topladığı bilgilerin son derece bol 
ve karışık olmasından ve aynı zamanda vücu
duım~z. ve ş.uur~~uzun tetkiki işini paylaımıt 
olun ılımlerın bızı sayısız parçalara taksim et
miş bulunmasındandır. Bu bilginin büyük kısmı 
kullanılmayıp kalmıştır; filen kullanılması da 
gü~t~ir. Hekimliğin, ijienin, pedagojinin, sosyal, 
polıtık ve ekonomik hayatın esasları olan kla· 
~ik şemaları~. fakirliği onun verimsizliğini de 
ızah eder. Boyle olmakla beraber, insanların 
kendilerini tanımak yolunda sarfetmiş oldukla· 
rı gayreti ifade eden tarif, müşahede, doktrin, 
arzu ve hulyaların azametli kütlesinde canlı ve 
zengin bir hakikat vardır. Bilginlerin kurmu~ 
oldukları sistemlerle yapmış oldukları tahminle
rin yanında bir de, geçmiş nesillerin edinmiş ol· 
duklan tecrübelerin müsbet neticeleri, akıllıca 
ve hazan ilmi tekniklerle ta.kib ve tatbik olun~ 
muş pek çok müşahedeler görülmektedir. Ya· 
pılacak şey sadece, bütün bu dağınık şeyler ar<l• 
sından do2ru olanı seçmektir .. 

vı 
. . ıneli zarureti 

insan• bılmenın a k 
. d T !er ucsuz buca sız 

Hulasa, maddeye aı 1 ım hl .. kİ aid ilim· 
terakkilcre erişirken canlı nıa B~ la~~ deki ne<:i· 
ler iptidai şekilde kalmışl:ırdır. 10 01h

1 
t hadi-

k · I şartlarına, aya 
ış ata anınızın yaşayış . ekanik in-

selerinin mürekkeb ol~ala:ınad ve ~ }anan ze
ş~larla riyazi abstraksıyon 1.a.r aFen:: keşiflerin 
kamızın tabiatına atfolunabılır. ı . · dt'g· ıstir· 
t tb'kl dd d' o alemıennıızı . :ı. a ı eri nıa e ve ıma., l · · de derin . 1 . v• 'kl'kl . üzer erımız 
ınış erdır. Bu degışı ı erın h · t verme-
t · l K d' ize e emıye esır eri olmuştur. en ım ld vundan do· 
Y-erek bu değişiklikler yapılmış 

1
° utg ' Meka • 

l d k l . d rlı o muş ur .. 
a.~ı ır i netice en e ~ara k 'ilerini rast· 
llıge, fiziğe, şimiye eskı. h~yatınd' ş~ 1 diınize da· 
~ele değiştirmek kudretını .k~n 1 en 
ır olan bilgisizliğimiz vermıştır. 

ce bilmediği niz sebeblP-rle, imkansız bir hale 

gelmektedir. Yeni Site sakinlerinin ~ndişeleri ve 

bahtsızlıkları kendi politik, ekonomık ve sosyal 
·· selerinden ve hele kendi alçalışlarından mu esse . 

d v aktadır. Bu insanlar, hayat hakkmdakı 
ogm kı d k' ·1· l · d ilimlerinin madde hak n a ı ı ım erın en ge -

ri olmasınm kurbanlarıdırlar. 
~u hastalığa ancak kendi kendimize dair 

ları anco.k bu ilim bize ifşa edebilir, yasak olan
la olmıyanı ayırd ettirebilir, kendimizi ve muhi
timizi keyfimize göre tadilde muhtar olmadığı
ıııızı hize o öğretebilir. Evet, modern medeniyet 
tabii yaşayış şartlarım ortadan kaldırdığından 
beri insan bilgisi bütün bilgilerin en lüzumlusu 
olmuştur. 

1K1NC1 BAHiS 
insan bilgisi 

Kendi hakkınuzda malik olduğumuz dağınık 
mütalaalar kütlesi aruında seçme yapmak za-

rureti - Bridgman'ın (operationnel) ameliyevi 

mefhumu - Bunun canlı mahluk!arm tetkikine 

tatbiki - Türlü ilimler mefhwnlarınrn halita&ı -· 
'(Sonn vnr) 



- ----------,~--~-- ·- ..... , . ---- ==---- --- -- -- - -- - - -- -- . - ........_, --- .. . - -- -- -- - - - - .. _ ---- -
- - - -- - -

SAYFA 6 U L U 5 
~---------- .... _______________ ----- - - -

SUM BA 
Umunıi ~ Ü•liirlüğündeıı : 

1. - Bursada inşa edilmekte olan Merinos fabrikası
na ait kuvvet santralı binası ile atelye binası va
hidi kıyasi esasile ve kapalı zarf usulile eksilt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 
132.937,55 liradır. 

2. - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavelt projesi 
c) Fenni şartname, umunıi şartname, ölçü usulü 
d) Vahidi fiat cetveli ve 2 adet izahnamesi 
e) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilinde Sü
mer Bank muamelat servisinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 12 ağustos 1936 çarşamba günü Anka-
ra Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkt.' 
zindeki komisyonda saat 16 da yapılacaktır. 

4. - İsteklilerin 7900 lira teminat vermesi lazımdır. 
Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale giı· 
nünden en az üç gün evvel bu işi başarabileceği
ne dair vesaiki 25 kuruşluk pulla birlikte Banka-
ya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası alınış ol· 
malan ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffet
meleri lazımdır. 

S. - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

6. - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iha· 
leden bir saat evveline kadar gelmiş ve ıarf m 
kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

2-3311 

riirix1x1x1x1x1x1x1x1x1xJ:1-1x1x1T.LxJ:Flx1xJ:.Cx1x1T.LxJ 

Betonarme köpı ii inşaatı eksiltme ilanı: 

Nafıa Bal{anlığından: 
Urfa vilayetinde Urfa - Diyarbekir yolu üzerinde 38000 lira ke

şif bedelli Hacıkamil betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usu
liyle eksiltmesi 17 - 8 • 936 pazartesi günü saat (15) de Nafıa Veka
leti Şose ve Köprüler Reisliği eksilt."'lle komisyonu odasınd ayapr • 
lacaktır. 

Eksiltme ~artnamesi ve buna müteferri di ~er evrakı (190) ku
rus mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi 
istiyenler bu şartnameleri Urfa Nafıa Müdürlüğüne müracaat ede
rek görebilirler. 

Muvakkat teminat (2850) liradır. Eksiltmeye girmek istiyen
lerin Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhidlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. Müteahhid 
bizzat mühendis olmadığı veya bir :ııühendisle beraber bu işe gir
mediği takdirde asgari on metre açıklığında betonarme bir köprü 
yapmış olduğuna dair ves:ka ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 17 - 8 - 936 pazartesi günü saat 14 de kadar 
Ankarada ~ose ·ıe köpri.iler reisliğine vermeleri lazımdır. (161) 

2-3393 

KREM 

Gümrül{ l\luhafaza Genel l\omutan
f.ığı İstanJ,ul Satan~,.)ıll·l. lr om~""\ o-
nundan: 

l - Muhammen bedeli 18629 lira 60 kuruş olan 1160 takım mu
hafaza memuru elbisesi pahalı görüldüğünden yeniden 17-8-936 pa
zartesi günü saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin 1398 liralık teminatlaı:ivle komisyona gelmel•.:· 

ri. ( 4294) 2-3382 

Maliye V ek.aletinden : 
1 - ksiltmeye konulan iş: on bin metre kanaviçe 
2 - İhale, açık eksiltme suretileyapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin beş yüz elli liradır. 

4 - Eksiltme 17-8-936 pazartesi günü saat 15 te Vekalet Leva • 
zım Mildürlüğündeki ek5iltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat: 116 yü :ı:on altı lira yirmi beş kuruş olup 
Merkez Muhasebeciliği veznesine teslim edilerek alınacak makbuz
la birlikte Komisyona müracaat olunacaktır. 

6 - Şartnamenin Levanm Müdürlüği.incle ve İstanbul'da ::>olma· 
b:ıhcP'<f~ M~liye Veka1$.ti Evrakı matbua .:ımh'lrtncfa görUlebilir 

(144) 

Savın Halkın Nazarı • 

iati • 
1 e 

elecliye ei~liğiııden. 
Ev ve apartmanların balkon ve tara
salarında ·radyo ve graır. of on çaltna~ 

yasak edilmiştir. Bunlar ev ve apart
man içlerinde gece 24 de kadar civarı
nı rahatsız etmiyecek şel: ilde çalınabi
lir. Aksi halde hareket edenlerden pa
ra cezası alınacaktır. (211) 2-3371 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme Hanı: 

Nafıa Bak.anlığından: 
Balıkesir Vilayetinde Ayvalık - İzmir yolu üzerinde (25500} li

ra keşif bedeli Altınor betonarme köprüsü in'}aatmın kapalı zarf 
usuliyle eksiltmesi 17 - 8 - 936 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Ve
kaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyon odasında yapı
lacakt ı r. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (127,5) ku
ruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği gibi is
tiyenler bu şartnameleri Balıkesir nafıa müdürlüğüne müracaat e
derek görebilirler. 

Muvakkat teminat (1912) lira (50) kuruştur. Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimat • 
nameye tevfikan m üteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

Müteclhhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle bera
ber bu işe gi rmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar • 
me bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 17 - ,8 • 936 pazartesi günü saat 15 şe ka • 
dar Ankaracla şose ve köprüler reisliğine vermeleri lazımdır. (160) 

2-3392 

Bir İnşaat Mühendisi 
Alınacaktır 

Asl\:eri Fallrikalar Umum 
l\'lüdürlüğünden : 

Yüksek Mühendis mektebinden diplomalı ve asgari beş sene in
şaat işlerinde çalışmış ve askerliğini yapmış bir inşaat mühendisine 
ihtiyaç vardır. Talip olanların ellerinde mevcut vesaik ile birlikte 
Umum Müdürlüğe müracaatları. (146) 2-3390 

C. H. P, Genel Seli.reterliğinden: 
10 Ağustos tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makineleri 

ve sair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu 
müddet zarfında teklif yapılamıyacağr anlaşıldığından ve şartna • 
mede bazı tadilat yapıldığından dolayı 15-9-936 tarihine kadar 
temdit edilmiştir. 

Yeni şartnameler 5-8-936 tarihinden itibaren Ankarada C. H. P. 
Genel Sekreterliği ve İstanbulda C. H. P. İlyönkurul Baoıkanlığı 
tara fından parasız olarak verilecektir. (220) 2-3405 

l\f.aliye Vek:aletiııden: 
Ankara k ırtasiye deposunda müterakim 3000 kilo Fersude kalın 

ambalaj kağıdı pazarlıkla satılacaktır. Muhammen kıymeti (225) 
liradır. İsteklilerin ( 16) lira (88) kuruşluk teminatlariyle birlikte 
17 ağustos 1936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de kır
tasiye müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 

(190) 2-3397 

I\f aliye Vel<alctinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i ş: İstanbulda Dolmabahçe Maliye ev

ı akı matbua ambarından 31 - 5 • 937 tarihine kadar İstanbul Paket 
Postahanesine gönderilecek evrak ı matbua paketlerinin nakliyesi. 

2 - İhale. açık eksiltme ı;ureti,,le yarırlacaktır. 
3 - Tahmin edilen n1k1İvesi dört yüz liradır. 
4 - Eksiltme 1 8-~.o~'i sair e;ünü saat 15 de VC'l·alet Levazım Mi.i

dürlii ğlin rlck i eksiltme komisvonımda vapılacaktır. 
5 - Muva ·kat terrı iı, ,, t o• u.; lira o1no Merkez Muhasebeciliği 

veznes ine teslim e<lilerck al macak ma!cbuz ile birlikte Komisyona 
miiracat olunacaktır. 

il) - Şıutn :.me s i L evaz:m Müdiirlüğünde ve İstanbulda Dolma
bahçe Maliye Vekaleti evra1<ı matbua amb::ırında PÖrülebilir. (145) 

2-33S9 

ANKARA 3 NC Ü SU LH HUKUK HAKİ ilJ1G1IrDE n : 
Ankaranın Kılıç Arslan muh<ıllesi or .a sokak 6 numaralı evde 

Ömer Lütfiy e . 
Karnı ız Satıa tarafından aleyhini ıe açılan nafaka davasının 

icra kılman mahkemesin de dinlenen şehidlerin şahadetine nazaran 
karınızı bı rakarak s emti meçhule giderek kendisini bir daha aranı& 
dığınız ve ihmal etti ğiniz anlaşılmış mahkemece kabahatlı olduğu· 
n uz kabul edilerek kanunu medeninin 161 inci maddesi mucibinco 
aile vazifelerini ifa etmenizin ihtarına karar verilmiş ve itcınall 

muhakeme 21-8-936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de talık 
k ılınmış olduğundan keyfiyeti ihtar ilanen tebliğ olunur. 

2-3380 

Tiirk Hava [{urumu 

RüYül{ PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

Jüyül{ ikramiye35.000 Liradır 
12.000, 10.000 liralık ikrameiyelerlc 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

' . . -· . . . . ,.. .; 

ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA MEMURLUÖUNDAN : 
Po~ta idaresine 16 lira 60 kuruş boçlu Ankara İsmet Paşa ma· 

hallesınde Necmettin Şakirin köşkünde Sit şirketi balçrka grubu· 
na tebliğ edilmek üzere çıkarılan ödeme emri arkasına verilen 
meşruhatda borçlu şirketin ikametkahıntn meçhul olduğu anlaşıl 
mıştır. 

25 gün mihil verildi. Bu müddet zarfında itiraz edilmediği su· 
rette icra muamelesine devam edileceği tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 2-3379 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYR! MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

1 - Mahçuz olup satılmasına karar verilen tapunun kütük 8, paf
ta 100, ada 482, parsel 8 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Demirfır· 
ka mahallesinde mektep sokağında kain ahşap hane 16 hissede 13 
hissesi aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Ev iki kısımdan ibarettir. Hisar hari
cinde açılan kapısından beş altı basamak merdivenle çıkıldıkta: 
bir bahçe yeri, buradan mozayık ve demir parmaklıklı merdivenden 
de t· deçıkıldıkta zemini beton bir methal, zemini kısmen ahşap ve 
kısmen çinili bir sofa, iki tarafında üç oda bir kömürlük ve bir 
hela, iki~c~ katta camekanla bölünmüş bir ~ofa, sağlı ve ~ollu iıç 
oda, zemını kısmen kırmızı çini döşeli bir mutfak, bir hela kale 
dıvarı üzerinde bir balkon; üçüncü katta bir cihannüma vardır. 
Hisarın iç kısmında bulunan sokaktaki kapıdan girildikte zemini 
kısmen taş döşeli bir taşlık, bir sofa, bir oda ve bir mutfak; ikinci 
katta iki oda bir hela vardır. 994 metre murabbaısahadakaindir. 
Heyeti umumiyesine on bin lira kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 7.9.936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdiı edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,S ğu nisbctinde pey ak5esi veya milli bir IJankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

~ - -~şb~ tari~t:ki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy· 
metın yuzde 75 şını bulmadığı takdirde 22.9.936 tarihine müsadif sa· 
h günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok artıra
na ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İsbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozuİacak ve bu tarihden evel 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almaoa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi -.·eçhile almağa razı i~e ihale far
kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 
.. 9. - B~rçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
uzeı:ındekı haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala· 
rını evrakı müsbitelerie 20 gün içinde dairemize bildirmeleri Hi
zımdı_r .. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelının paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20.8.936 tarihinde 934-157 numa
ra ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname-
mizi okuyabilirler. 2-3407 

IGralık~ oda 
Mobleli veya çıplak 

Çiftlik mağazası yanında 
Mustafabey apartrman, birinci 
kat. Telefon 1756. Ekrem. 

2-3419 

MJC+;. 1% S#*i*i~ı!fr 

TICAR E THANe:S I 

Ar..s':uı.a e: C jJes ı.: ' 

"'""' .. '"' 

l(iralık Daireler 
Hamamönünde İstanbul soka· 

ğında 22 numaralı apartmandı 
kiralık daireler vardır. İçindeki· 
lere müracaat. 

AY ' 

I "'{ ,. 
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2.. AGUSTOS 1936 CUMARTESİ 

Sıhhat ve İçtimaiye Vekfıleti ı ı 
Ankara l\ierkez Hif zıssılıha 

Müessesesi Müdüriyetinden: 1 

ANKARA BELEDiYE RE.lSLlCJ ILANLARJ 
İLAN 

at 1 - Eksiltmeye konulan iş: Müessese dahilinde yaptırılacak inşa· 
~e ~dilat.ın t~hmini keşif bedeli 19532 lira 80 kuruştur. 
A Bu ışe aıt şartname evrak şunlardır: 
B - Eksiltme şartnamesi, 
C - Mukavele projesi 
D - :Fenni ve bususı şartname 
E - Keşif cedveli 

1 
- 5 adet plan ın· •teyonl« bu şa"""'" ve .vrnlu 97 kum§ b•d•l mukabiHnd• 

'Uesscse müdür iyetin<len alabilir lC'r • 
3 

- Eksiltme 13/8/936 T. de perşemte günü saat 11 de yapıla-
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. . 
in 

5 
- Eksiltmey• gfrebilmek ;,;n ;sıekUn;n. 146\ h"., 96 kur~ş 

ol uvak~a t tom;na t vermes; bund•n başh •şag•d• k• ve« <alan hm 

up gostermesi lazımdır. 6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina İn§aatı yap· 
ll'lış olduğuna dair Nafıa müdürlüklerinden vesika almış olanlar gi· 

re bilir. b" 1 - TekHf moktuplan yuka<da üçüneü maddod• ya"h ,.,ııan ır saat evveline kııdar müessese müdüriyetine getiriler~k eJco;ilt· 
?'1e komisyonu rt>isli fine makbuz nıul{abiJinrle verilec:ektir. Posta 
ıle gönderi1ec"'k mr::ktuplarrn nihayet üçüncü meıclcl 0c'le yazrh saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın miihür mt1mtı ile i.rice kapat

1

lmış 
olması lazımdır. Pcıc;+ı>da olacak geçikmeler kabul edilmez. 

(142) 2-~297 --
Ankara Askerlik Suhesiııden : 

' 
A 1 - 936 ağusto•unun b;rinei gününden nfüayeüne kada< Pofatb 

skerlik meclisi faalivettedir. 
2 

- Tahsilini bitir~iı; ve askerli~ine henüz karar verilmemiş 
tam .~hliyetnamclilerin ];Eylfıl 936 da hazırlık kıtasında bulun· 
~ıa·k uzere sevkedilebilmeleri için hemen Polatlıdaki Askerlik mec-
ısıne ·· 3 - ~uracaatla yoklaınalarmr yaptırmaları. (17) 2-33 O 

--.u---..... -~ ..--... --- ~ • 

Nafıa Vel\:al~tinıden: 
1
11·8:936 "h günü oaat on beşte Ankarada Naf.a Vokôl•Ü dem;r

~o l~r '"''"' d•ires;nd•k; münaka'" kom;syonu od"'"d.• _Ayd•
0 

emıryolunun 67 200 274 000 390+450 ve 435 1-600 iıncu kılo· 
met ı · ' ' · . :e erıncleki tas ocakl:ırrnm her birinden on beşer bın metre nııkap bal::ıstm ih~ar nakil ve varronlara yüklenmesi iş.leri kapalı 
zarf . • a usulıle ayrı ayn münakasaya çıkarılmıştır. 
d 1 - Bunlardan 67+200, 274~000 ve 390+450 ind kilometroler· 

en çıkarılacak balastların muhammen bedelleri 21750 lira olup mu· 

vakkat teminatı 1631 lira 25 kuruştur. 
2 - 435+600 üncü kilomtredel;i taş ocağından çıkarılacak balas-

trn muhammen bedeli 23250 lira ve muvakkat teminatı 1743 lira 75 

kuruştur. 3 - :Mukavele projesi ile bayındırlrk işleri genel şartnamesin· 
den mürekkep bir takım münakasa evrakı 55 ve yalnız 435+ 600 ün· 
cü kilometreden çıkaı ılacak balastın münakasa evra' ~ 58 kuruş mu
kabilin ele denıirvollar insaat dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 numaralı kanun mu· 
cihince ibrazına mecbtır oldukları evrak ve vesikalarla 7 .5.936 tarih 
ve 3297 nnm::rah resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince 
Nafra Vek51etinden ı:ılmrş oldukları müteahhitlik •ıesikası ve tek· 
lif 7arflarınr mezki'ır kan ıınnn tnrifatı dairesinde ha.,ırlryarak 
11-8-936 gi;nii s:-~t on clörde kadar makbuz mukabilinde demiryol-
lar insaat dairec;ine tevdi etmeleri lazımdır. (89) 2-3300 

1<:18ziz iskitn Müdürlüğünrlen: 
. . 1 - Elazi"?in göçmen bulunan köylerinde yapılacak su tesisatı 
ıçın 2 p<ırmak kutrunda 4276 metre. bir buçuk parmak kutrunda 840 
metre ve ı parmak kutrunda 470 metre kalvanizli çelik demir boru 
Elaziz İskan anlı::ırma teslim edilmek üzere açrk eksiltmeye kon· 

muştur. 2 - Kesifn;ımcsi mucibince 4276 metreliği (5345) lira 840 metre· 
\iği (588) lira 470 metreliği de 329 lira ki ceman (6262) lira olup 
buna nazaran muvakl,at teminat (469) }ıra 65 kunıştur. 

3 - Eksiltme 3-8-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on• 

beqte iskan clai resinde vapr1aca ktır. 
Talip o1anl;ırm ikinci m<1rlrlede gösterilen muvakkat teminat ak· 

çelerile vilfiyet iskan dairesine miiracaat eylemeleri ilan olunur. (98) 2-·-;59 

~'31Rlll!&:li[~--1'111ı!!'!!~la& ... EJ~iti~P:liilll'!l .. 111i81 ............ mlllll~ 
MlLI.J MÜDAFAA VEKALETİ 

... "TIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR 

Gedikli Erbaş Hazırlame? rnekteblerin(, 
talebe alrnT yor : 

1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlaırıa mektepleri
nin ihzari sınıflarına 3 srnrfh ve gedikli orta kısmın 6. s101flarma 
da 5 sınıflı köy ilk mektep mezunları alınacaktır. 

2 - Bu mektepler yatrlr ve parasızdır. Mektebe giriş şartları as-

kerlik şulıe ba:;.lrnnlıgından öğrenilebilir. 
3 - Yukarda yarılı şartları ta~ıyan ve gedikli Erbaş olmağa is· 

tekli olan köylü çocuklarının en geç 20 eylfıl 936 tarihine kadar 
mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat etmis ve e akını 
tamamlamış olmaları 1;: ımdrr. (167) 2-3349 

BİL İT 
936 senesi içinde alınacak Almankari Erat Binek eğer taıennları· 

nı almaya talip firm:'lların teklifleriyle birlikte şartname miizekke
resi için 15 Ağustos 936 gününe kadar M. M. V. Fen ve sanat Umum 
Mrl. ne müracaat etmeleri. (35) 2-3155 

İLAN 
.. 1 - Hepsine biçilen ederi 2.000 lira olan 125 takım komple bu

yuk edavat çantası açık eksiltme ile satın ahnacaktır. 
2 - Eksiltmesi 3 Ağustos 936 pazartesi günü saat 11 de M. M. 

V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktrr. 
3 - Şartname ve örneğini görmek istiyenler her gün eksiltme· 

ye girecekler 150 Jira1ık kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki belgekrle birlikte ek~iltme gün ve sa-
atında M. M. V. satın alma ko. da bulunmaları. (1770) 2-3057 

İzmir Bel11diyesiııdeıı: 
Havagazı fabrikasının 936 yılı ihtiyacı için beher tonu dokuz yüz 

elli kuruştan otuz bes bin sekiz yüz on beş lira bedeli muhammen· 
le .. ü~ bin yedi yüz y~tmiş ton Zonguldak zerodiz lave maden kö
tnuru başkatiplikteki şartname vcçl ·ı.., 14/ 8/ 936 cuma günü saat 
lG da kapalı zarfla ihale edilecektir. Ltirak için iki bin altıyüz sek· 
sen yedi liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 
1:'
1

fektubu ile 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinre hazırlanmış tek• 

1 
lcr ·· · k 1 ~ ·1· 

0 
gun saat on beşe kadar encumen baş an ıgma verı ır. 

(2328/1812) 2-3337 

1. - Yeni halde 32 numaralı dükkan bir sene müdd . artırmaya çıkarrlmrştır. etle venıden 
2. - Muhammen kirası (816) Liradır. 
3. - Muvakka~ ~eminatı (61,20) liradır. 
4. - Şartnamesım görmek isteyenler her gün Ya .,.1 i 1 · . 

ve isteklilerinde 7-8-1936 Cuma günü saat 10 5 d ~ B şl er~ Kalemıne 
menine müracaatları. (66) (2_3zlO)a e edıye encü-

ı -:: Sa~anpazarmda Belediyeye ait dükkanların güneşlikleri on 
beş gun muddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (276) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (21) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her ·· · l · k ı · · · . gıın yazı 

bış enk aBem1 ınd~ ve ıst~khle:ın de 7 ağustos 936 cuma günü saat on 
uçu ta e e ıye encumenıne müracaatları. (67) 2-3211 

İLAN 
1 - Belediye zabıtasınca yakalanan ve anbarımıza teslı a·l 

b
. · l ·1 m e ı en 

on ır Ka em eşya. ı e 5 adet bisiklet ve hayvan pansiyonun , 
!em hurda eşyası ıle sıhat işlerine ait 3 adet boş varil aç k un 

7 

""' 
ile satılacaktır. 

1 

artırma 
2 - lsteklilerin 7.8.936 cum 1 günü saat onda t~faiye arkası d . levaı:ım anbarma gelmeleri. n akı 
3 - .Heyeti urr.1.aniyesini.• muhammen bedeıi (79,70), M t · 

(5,98) liradır. (88) ı--3Zl9 · emınat 
tLAN 

ı - Belediye odacıları için yaptırılaca~ 34 ta.kım elbiseye ven _ 
len bedel haddi layık göriUmediğinden eksıltmesı on gün uzatılmış· 
tır. 2 - Muhammen bedeli (680) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (51) liradır. 
4 - şartnamesini görmek istiyenlcr her gün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin 4 ağustos 936 salı günü saat on buçukta Belediye 

encümenine müracaatları. ( 141) 2-3276 

İLAN 
itfaiye meydanındaki Belediye hastahanesinde her gün sabah

tan öğleye kadar parasız kadın ve doğum hastalıkları muayene ve 

tedavisi yapılmaktadır. ( 151) 2-3306 
!LAN 

1- Yenişehirde 1162 inci adada 21 parselinde 32 metre murabbar 
ada fazlası on beş gün müddetle açık artı.rrnaya konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (192) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (14) liradır. .. . . 
4- Şartnamesini görmek isteyenler he~.g~.n yazı ışlerı kalemine 

ve isteklilerin de 21/ağustos/936 cuına gunu saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. (232) 2-3412 

tLAN 
1 - Yenişehirde 1034 numaralı adada 2 parselinde Veli ve Vehbi 

arsalarile şuyulanan 359 metre murabbaı yer on beş giin müddetle 

açık artırmaya konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli (2513) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (188,47) liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenlerin bergün yazı işleri kale-

mine ve isteklilerin de 18/ağustos 936 sah günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (233) 2-3413 

1LAN 
1 - Yenişehirde 1173 üncü adada 6 parselinde 29,50 metre mu • 

rabbaı ada fazlası on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmu • 
tur. ş 

2 - Muhaınmen bedeli 147,5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün a · ı · · 

ne ve isteklilerin de 18 ağustos 936 sair günü saa! 0zı bış ert kalemı· 
diye Encümenine müracaatları. (230) n 2~;~1~a Bele

İLAN 
1 - Yenişehirde 1073 üncü adada 1 parselinde 169 met e b 

b d f 1 b 
.. .. dd 

1 
r mura -

aı a a az ası on eş gun mu et e açık arttırmaya ko ı 
2 - Muhammen bedeli (845) liradır. nu muştur . 
3 - Muvakkat teminat 63 liradır. 
4 -:- Şakr1~z:ıa~esi1ni görm~k istiyenler her gün yazı isleri kalemi 

ne ve ıste ııerın c e 21 - agustos - 936 cuma günü s t b • 
belediye encümenine müracaatları. (229) aa 2°n uçukta -3409 

!LAN 
400.000 aded Yahşih.'1n parke taşı işi 11/ağustos/9 .... 

saat on buçukta pazarlıkla verileceğinden ist krl ~6 salr gu.nu 
Encümenine mi.bracaatlarr (231) e 

1 erın Beledıye 2-3411 

1 1 .O· ..O· XOL.LARl VE LiMANLARI UMUM 
MüDURLüCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 
Muhammen bedeli 69:J lira olan 400 ton . .. .... 

936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarlerlı ~o~ komuru 17 / 8 İdare binasında satın alınacaktır. usulu ıle Ankara'da 

Bu işe girmek isteyenlerin 519 liralık . . 
nunun tayin ettiği vesikaları. resmi gazet m~vakkat temınat ılc ka· 
nüshasında inti§ar etmiş olan taliınat enın 7 /5/~36 C. 3297 No.lu 
sika ve tekliflerini aynı gün saat 14 30n~e daıresın~e alınmış ve· 
ne vermeleri ıaumdrr. ' a adar Komısyon Reisliği-

Şartn~meler parasız olarak Ankarada M . . darpaşa da Teselli.im ve Sevk Şefliğ" d alze~e daıresınden, Hay-
(210) ın en dagıtdmaktadır. 

1LAN 2-3403 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 .. 
mentosu 21/8 936 cuma günii saat 16 15 ton sun ı Portland çi-
Ankara'da İdare binasında satın alı a' kde kapalı zarf usulü ile 

B . k. . ncatır 
lt 1~ gırme ısteyenlerıı1 222750 liral • 

kanunun tayin ettiği vesikaları res ... ık muvakkat teminat ile 
No.lu nüshasında intişar etmiş 'oıa mı l~zetenin '!/5/ 936 C. 3297 
mıs "k · · · n ta ımatna d · · d • Vt'Sl a ve teklıflcrını a1.,i gün me aıresı• e alın-
Re sliğine vermeleri lazımd:r. saat 

15
•
1

5 c kadar Komisyon 

Şartnameler 145 kuruµ Ankara satılmakt;.cl,ır. (209) ve Haydarpaşa veznelerinde 
--~~;;--;--::------~2-3402 

İstanbul \ 1aluflar 

DEGERl 
Lira K. 
15462 00 

Başmüdürlüğünden : 
Satılık 

PEY PARASI 
Lira K. 

1159 65 Kargir natamam .. 655 u~ katlı, beher katı 
metro bına ve 1784 t 

arsa ·1 b me ro 
. Şehzade başında Fevziye caddesinde sı .e eraber 

hır tarafında Şehzade camii sokag~ ) b (hır tarafında İmaret l k f ı ul una ve yazı ı va I mahal satılmak üzere 20-7-93 n . v~ evsafı yukarda 
k~P~.lı zarf usulü ile arttırmaya konulmu 

6 tarıhınden başlıyarak 
?Unu saat _onbeşde Çenberlitaş'ta lstanbJtur. İhalesi 4-8-936 sah 
ıhal~. ko~ıs~onunda yapılacaktır. lsteklile ~akıfla~ başmüdürlüğü 
usulu. daıresınde tertip ve muayyen saatt rın teklıf mektuplarını ı 
mel~rı ve şeraiti öğrenmek istiyenlcrin e~ evvel komisyona ver-

-3125 .. e-lerı. (1750) 2ma lfilat kalemine uelm 

SAYFA ·1 . 

ANKARA 
SATIN ALMA i~~fsZ~M AM1RL1Gt 

. 1 - Garnizon kıt' ONU İLANLAR kılo gürgen od a ve müessesele . l t k unu 7-8 936 . rın senen 'h . e apalı zarfla alınaca-kt tarıhine müsadif ı < ı t1yac1 olan 723000 
2 - ş t ır. cuma g·· .. 

lesi Anka~~ ~~::ıimkom~sy.~ı:umuzda her a" unu saat onbc~-
50 ~ - Odunun tutar:~~~~!;.satın alma k~~~s~~rasız görülür. 11ıa-

uruştur. Münakasa a . ıra olup teminat nunda yapılacaktıı 
eveı. 2490 numaralı kany gıreceklerin belli ~. muvakkatesi 955 1i. temınat ve teklif unun 2. 3. üncü gun ve saatten b' ıa onbeşte komisyon~=~tuplarrnı mezkfir k:a~delerindeki bel~r ısa~t 

azrr bulunmaları (4mO)ısyona vermeleri ve er e · 
2 

e saat 

1 
İ -3176 

· - Kor ha l LAN 
ot kapalı zarfla o~~~nş a~~nın bir senelik ihtiacı .. 2 - M gun müdd ti k · ıçın 53460 · 

3: - M:~mmkk en be~eli 160~8 \~a~:ltmeye konulmuşot;ıo kııru 
4 at temınat 1 r. • 
.-. Şartnameyi a·· ki. 203 liradır. 

ma komısy ,.onne ısteyenl h onun da görebT l er er gün n· 
. 5. - İsteklilerin ı. ır e.r. . ıyarbekir satın a mınat mektuplarını lOusulı daıresınde tanzım' d ı. 

ondan b" a'!ustos 193 e ecekleri t kl' ır saat evetine kadar k . 6 pazartesi günü "h 1 e ıf ve te omısyonumuza verme] '. a( e saatı olan 
İLAN e~ı. 58) (2-3104 

Krt'ası Ci • Bir k'J 
Ed

. ınsı 1 osunun tah · b ırne S ~ K mın edeP Süloğlu ıgır eti uruş San. • 
1 y k " " 25 00 

90000 kilou ~rda kıtal arı ya zıh Ed. ~4 00 sıgır etleri 12 ırnenııı 8800 nulmuştur. -8-936 tarihinde k O kıio ve süJoaJ ı . apah zarfl k . .. unurl 
- Edırnenin s w . . a e sıltmcyc ko-

ı;aat b ıgır etının ih I . on eş buçukta ih . a esı saat onbe .. • 
3 - 88000 k"J ~ ale edılecektir şte suloglunun t• 

1650 . ı o sıgır t• . . e ı 
Jıradır. 90000 k"l e wının tutarı 22000 r natı 1620 liradır. 1 o sıgır etinin tutan 21~~~ rolup ilk teminatı 

4 
- İsteklı'l · ıra olup ilk te · erın ka 1 mı-

at eve! komisyona ve pa ı zarflarını mua en .. 
da bulunmaları (174)rerek vaktinde Edi/nY gun ve saatten bir sa . e satın alm k . • 2-3312 a omısyonun-

1 - Polatlr · İLAN 
çık eksiltm . garnızon kıtaatı ihti .. 

2 - Taıe· ılle .ıo/ağustos/936 gu·· ~acı ıçm 290000 kilo .,,,_ ıp erın 10
8 

r nu saat 16 ih . .........an a· 
10/ağustos/936 pazartes·ıra .. 7~ kuru11luk teminat alesı yapılacaktır. artırma ve eksiltme k ı. gunu saat 16 da ~ muvakateleri ile 

3 ~ omısyon .. garnızon k 
. - !>'artnameyi g" .u~a mmacaatlarr omutanlrgı 

mısyona :· ornıek ıstı ı · m.ıracaatları. (269) yen er her gün ö ~ 1 d g e en sonra ko· 

1 - Polatlı a · İLAN 2-3328 
çık eksiltme ·ı g rnızonu kıtaatı ihti .. tır. ı e 10 - ağustos • 936 gü:.?cı ıçın 2200 kilo sade y • 2 . u saat 14 de ihal . agı a-

10 -:;- Tabplerln 115 Hra 50 k '" yapdaeak. 
- agustos - 936 pazart . .. uruşluk teminatı -arttırma ve ek ·ı esı gunü ı:;aat • 4 muvakkatelcri ·ı 3 sı tme komis de garnizon k ı e 

. - Şartnameyi gö kyo?u.na müracaatları omutanlrğı 
mısyona ·· rme ıstı ı · · muracaatları. (170) yen erın her gün ··~ı d 2 3 og e en sonra ko· 

1- Bergama krta . . İLAN - 329 
tın alınacaktır. atı ıçın 9 ton sade ya w k 

2 - Malın tahmin b . gı apalı zarf usuli ile sa· 

3 - 18 - 8 93 edelı 5400 lira ve b' . binasında alm~caıt:;ıı günü saat 10 da B~:;~~~e~inatı~ 405 liradır. 
4 - İsteklı' ı 

1 
· skerı satın alma 

o an arın b' · · rını veya tahviller· . . ırıncı teminatlarrn 
sine teslim edecckılnıdı.hale saatından evel BI ve banka mektupla • 

5 E er ır. ergama m ı· 
- vsaf ve şera · · . .. a ıye vezne• 

açıktrr. (182) ıtını gormek istivenler .. • ıçm her .. 2-3394 gun komisyon 

1 - Tümen kıtaları . . İLAN 
etlerinin kapalı za f ıçın aşağıda cins ve m· yapılacaktır r la 17-8-936 pazartesi g ·· .. ıkdarlan yazılı sıgv ır . unu saat 16 d . 

. 2 - Kapalı zarf a nı .. a eksıltmesi 
rnısronuTna verilecekt~r. gun saat 15 de makbuz karşılı~ı t" 

- utan 32994 liradı umen ko· 
4 - Muvakk . r. 5 - at temınatı 24 74 r . 
6 !Şartnamesini her gü k n~ 55 kuruştur. 

- steklil . b . n omısy ond .. . . 
yonuna gelme) e~ın( ellı giin ve saatte İz ~ go~ebılırler. 

Ml.kderı. 153) mıt ttim satın alma ko . arı mıs• 

50500 t . 
34450 zmıt 
3
3450 

Adapazarı 

20400 Bolu 
25500 Tuzla 

Gebze 

183300 

t 
2~3391 

1 - Polatlı a · LAN 
usulü ile mü g rnızon kıtaatınrn senel'k . 
380000 kilo k naakasaya konulan 304000 ~·1 ıh ti yacı olup kapalı zad 
lesi yapılacak~:~ otun 14 • ağustos - 936 :u o yul.~f .. 180000 kilo arpa. 

2 - T l" ·. ma gunu saat 16 d .h 
]' a ıplerın yulaf . . a ı a • 
ıralık teminat ıçın 828 lira ot .. tırma ve eksil~ mukvak~ateleı·iyle Polatlı ısın ~70 lira arpa için 40" 

3 e omısyo .. garnızon k w ~ 
. - Şartnameyi .. nuna muracaatları omutanlıgı art-

mısyona ·· gormek istiye 1 · · . muracaatları. ( 187) n erın her gün ..• 1 d og e en sonra ko· 
2-3396 

• Askeri furunda İLAN 
gustos. 936 o?undan söndürülm .. 
isteklilerin s;a~rtesı gü~ü saat on beş~ 1500 kilo kömiir 3 - a· 
Amirliği satın aı:-:şk~e~ınatı muvakkatel~~~~~~ı~a satılacağından mısyonuna gelmele . ( nkara Levazım 

rı. 197) 2 

t 
-3398 

1 - Korun b" . LAli ır senelık ·h · palı zarfla on b .. ı tıyacı olan 700 b" . 
2 - Muham~e~u~e~~?detle eksiltmeye ~~:~~o fabrika unu ka· 
3 - Muv kk . e ı 29500 liradır. muştur. 
4 

a at temınatr 446" ı· 
- Şartnamesini .. " ıradır. 

teklif ve teminat k gormek isti yenler her .. . perşembe günü s ~e tuplarını ihale günü ~un ve ıhalc günii kat\ 
Diyarbekirde Ko:.asa~nd:? bir ı;aat evveline ok~~ 20 

• ~ğustos - 936 ın ... 1a komisyonuna ar y~nı saat 9 da 
vermelerı. ( 199) 

1 2 - 3400 

. 1 - İzmir Müstahkem Me ~LAN ' 
tıyacı kapalr zarf usur· . vk: kıtaatının 43050 k' w 

2- İhalesi 18/ a w • u /ıle eksıltmeye konul ılo sade yagı ih· 
Kışlada M.. gustos 936 salr g·· .. muştur. • ustahkem Mc k. S unu saat onaltı b k 

3- Tahmin ed"I v 1 atınalma KQ · uçu ·ta İzmirdc 
4- Beher kilo \:~emec~u. t.utarı 34009 ~~?'~~1.;~a yapılacaktır. 
5- Temin t yagr ıçın 79 kur f' ruştur. 

. ~ - Şartn~~ems~~.:~.k~~c akçası 2.'i50 i~ra'~~ t~hmin e_dılmıştir. 
bılır. ı 'O kuruş mukab·1· d uruştuı. ı m e Kom·· 

7- İstekliler T' . ısyond, n ahna-

göstermek b .ıcaı et Odasmda ka tJ 8- Eksi~~ ur~ye.tindedirlor. yı ı oltlukl rııuı d ir vesi a 

cü maddeleri ye ıştmık edecekler 2490 
teklif mektup~~:,:ıe. şartnamesinde yazılıs~~~~~:c, nu~un 2 vı.: 3 Ün· 
vermiş buhınacakl ısaıe saatmd.ın en az iıi .. ıarı ıle t nıı "t ve ar ır. (19B) · r saat ev\ 1 ı om ,,:ı 

?.- '") 
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Sehir - Bahçesinde 
Silahlara veda ve yahud 

Aşk fırtına1arı 

1 Tamamen türkçe sözlü film 1 
-------~--
Nafıa Bal{anlıCiından: 
4 Ağustos 936 sah günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 4968,75 lira muhammen be
delli 16200 litre benzin, .'iOO kilo mobiloil evsafında ve 350 kilo Av
tol evsafında yağ, 15 büyük kutu Valvalin yağı ile 25 litre Renkli 
ispirto, 4 teneke gaz yağ1, 10 kilo yine Mobiloil evsafında yağ, 10 
kilo Gres yağı, 10 adet büyiik güderi ve 5 adet büyük Sünger mlİ· 
baynası açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve ·buna müteferri diğer evrak parasız olarak Malzeme 
dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 372 lira 66 kurustur. 
1936 senesi Ticaret odası ve Nafıa' Bakanlığından alınmış ehli

yet vesikaları ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 4 Ağustos 936 sah günü saat 15 de Ba

kanlık Malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. 
(3) 2-3105 

A nk:ara Tüccarlarınııı 
Nazarı Dik.liatine: 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması 
hakkındaki 1705 ve buna ek olarak mevkii tatbika girmiş olan 3018 

numaralı kanunlara tevfikan ihracat ticaretiyle mesgul olan ve 
bundan sonra olmak istiyen tacirlerin lktısat Vekaletinden ruhsat
n·ame almağa mecbur olmaları hasebiyle bu babdaki mu~_mele hak
kında mallımat almak üzere alakadarların odamıza muracaatları 
ilan olunur. 2-3363 

Vize il~esi Göçmen işyarlığından : 
Teahhüt edilecek 

,eyin Keşif 
Bedeli 

Bini 11 

Şartnamenin İhalenin 
İhalesi Alınacak ~ünü ve Muvakkat 
Şekli Yeri Saati Teminat Cinsi Miktarı 

Kiremit 2116700 Kapalı Vize İskan 3-8·9!6 1746 
Liradır. Zarf Dairesinden pazartesi Liradır. 

günü saat 14 de 
Kazamızda yapılacak göçmen evleri için mübayaasına ~~~um gö· 

rülen yukarda yazılı 2116700 adet kiremit kapalı zarf usulu ıle şart
namesinde yazrlı yerlere teslim şartile münakasaya konm~ıtur. İs
teklilerin yukarda yazılı gün ve saatte Vize İskan Komısyonuna 
müracaatları ilan olunur. (147) 2-3303 -----

Ankara AsUerlik Suhesinden : 
' 

Şehid yetimleriyle malul subay ve eratın 936 yılma ai~ '!'ütün 
ikramiyesi tevziatına 3/l'emmuz/ 936 da beşlan~cak ve teşr~n~evvel 
936 niha)'etine kadar devam edecektir. Bu tevzıat haftada ıkı defa 
olmak üzere salı ve perşembe günleri yapılacaktır. Bu günlerde es· 
babı istihkakın ellerindeki maas senedi resmi aylık cüzdanı ve tat
bik mühür ve imzası ve nüfus tezkeresi ve ikişer tane fotografı 
ma~ almıyanların Muhtarlık veya Noterlikçe tasdikli tatbik mü
hür veya imzalariyle şubeye müracaat edeceklerdir. (173) 2-3332 

Edirne Jandarma Erat 
Okulu Komutanlığından: 

Edirne jandarm okulu unun eylül 936 dan nisan 937 sonuna ka-

dar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik un miktarı 120000 
kilodur. 

Eksiltme 10/ 8/ 936 pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf uı.uli
le Edirne merkez mal müdürlüğü odasında yapılacaktır. İsteklilc· 
rin 2490 aayıh kanuna göre teklif mektuplarile sandık makbuzları 
veya banka mektuplarını saat 14 den ıs kadar komisyona vermiş ol
maları şarttır. Daha -ziyade malumat almak iıtiyenler Edirne mal 
müdilrlüğüne müraraatla aı tnameyi okuyabilirler ( 134) 
Cinsi Tutarı Miktarı Tahmini F. Eksiltme günü Şekli 
Birinci nevi 16800 120000 14 K. 10·8·936 \capalı zarf 
ekmeklik un. 

Muvakkat teminat 
1260 Lira 

Nafıa V ~kaletinden : 

2-3296 

4 Eylıil 936 cuma günü saat 15.45 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
Malzeme eksiltme komisyonu odasında 4000 lira muhammen bedelli 
şartnam e de yazılı miktarda font boru. vana, vantuz ve krepin ka
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şaıtnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Ankarada Ba
kanlık malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat t emina t 300 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
4 eyliıl 936 cuma günü saat 14.45 e kadar Anlrnrada Vekfılet malze-
me müdürlüğiıne vermele ri lazımdır. ( 1 i 65) 2-31 26 

Aıık:ara \7alili«incl~n : 
1 - Çankaya . Atatür k E r ke k. Atatürk Kız Okullarının bedeli 

kesifleri 723 lira 32 kuruşt ... n ibare t olan tamir i şi açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Acık a rtırma 10·8·936 paza ı tcsi günii. V ilayet bin. sında en · 
cümeni daimi veoe saat 16 <la yapıl acaktır. 

3 - hteklil er şartnamede vazılı muhammen lıeıle li °'(, 7.5 r. i ı;be 
tinde para tahvila t. esham, Banka mektubu il e eksiltmeye giıccek· 
]erdir 

4 - Şartn:lme~·i görmek is th·enler Ankara Kiiltti r Diı ekı~rıa-
ğüne miiracaat l arı. (152 ) 2-3307 

(100) il ktar t .. hmi n cdilt n ka'>abamızııı selıir haritasının alın
!"': ı ı Lıeher hel. t rı v i ı mi beş Jıradan 2 l-7 ·936 tarihinden ba~lıyarak 
5 6 ,l n nem• .,dif çar mba gün iı s::ıat on dörtte iha lesi yapıl· 
tı 't ii eı e on b " •ıı mi clet•e açık eksil tmeye konulmuştur. Ta
l 'e·in t r.ı n;t ~ leıirle ehli e•n1meler ini hamil ola rak mezk(ır 
f :~c rn:ir2c athı• ı i' ., n olunur. (1 36) 2-327? 

Sııhut 
' 

Urayından: 
"' Nahiyemizin {2500) metre tulünde ol ... u sokak ve cadde1erınaen 

geçerek kasabamıza saniyede vasati olarak (26) litre su tevzi ede· 
cek bir şebekenin projesinin tanzimi ile tesisatın fenni bir şekilde 
ikmali ve belediyenin göstereceği mahallerde (25) adet çeşmenin 
yapılması için (8000) lira muhammen bedelle 20-7-936 gününden 
itibaren 4 ağustos 936 tarihine müsadif salı günü saat on dörtte iha
lesi yapılmak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye konmuş
tur. Taliplerden ihtiyaç listesiyle tediye şeraitini öğrenmek isti-
yenlerin belediyemize müracaatları. (135) 3271 

Harita Genel Direl{törlüğünd.-n : 
1 - Harita Genel Direktörlüğü kıta erleri pavyonunun ikmali 

inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel (6100) lira (10) kuruştur. 
3 - Talihler şerai ti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gire

ceklerin de ( 457) lira ( 51) kuruş teminat makbuzlariyle 3 · a GUS • 
tos - 936 pazartesi günü saat ( 10) da Cebecide Harita Genel Direk-
törlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri (1782) 2-3080 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

. ,.funceli Nafıa Direlctörlüğüııden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş: (Dördüncü Umumi Müfettişlik mm

takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluğundaki EHiziz • Plur 
yolunun tesviyei türabiye, sınai imalat, ve Makadam şoşesi inşaatı) 
dır. 

Bu i~lcrin tahmin edilen bedeli (500.000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei türabiye. şose ve kargir inşaata dair fenni şart-

name, 
E - Hususi sartname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G - Taş, kum, su grafiği. 
İstiyenler bayındırlık işleri genel şartnamesi ve fenni şartnamevi l 

dairede tetkik v~ mütalaa ve diğer şartnameleri ve evrakı on iki 
buçuk lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Şoseler idare
sinden ve Elazizde Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15/ 8/ 936 tarihinde cumartesi günü saat 11 de Ela
zizde TÜnceli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 23,750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odası vesikalarını ve Na· 
fıa Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferruatı müteahhidJiği 
ehliyet vesikasını haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yaT.ılı saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Vilayeti Nafıa dairesine 
getirerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilen mektuplann nihayet 3 üncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (149) 2-3321 

Muila Vilaveti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Muğla cumuriyet meydanında mevcut kaide üzerinde Ata
türk anıtı için bir kongur açılmıştır. 

Z - Bu kongura bütün Heykeltra~ar girebilir. 
3 - İstekliler meydanın umumi vaziyet planı ile anıt kaidesi 

planlarını Muğla ilbayltğından parasız olarak alabiJirler. 
4 - Anıt Uç buçuk metre uzunluğunda Askeri üniformalı Ata· 

türk heykeli olacaktır. 
5 - Heykelin duruş vaziyeti heykeltıraşın düşünüşüne göre 

serbest bırakıJmıttır. 
6 - Anıt bronzdan dökülecek montajı heykeltıraşa aid olacaktır. 
7 - Müsabıklar teklif mektuplariyle reıim ve tabii cesametin 

1/5 küçüklüğünde alçıdan modellerini nihayet 1. EylUle kadar 
Muğla llbaylığına göndermiş bulunmalıdırlar. 

"Teklif mektuplarında eserin bu ,artlar içinde yapılması için 
istenilen para miktarı sarahaten yazılmalıdır." 

8 - 1. Eyllnden ıonra gelecek teklifler kabul edilmiyecektir. 
9 - Teklifler Muğla llbaylığındaki encümence birletecek ha· 

kem heyetince birinci seçimi yapıldıktan snora abideler komisyonu
na gönderilecektir. 

10 - Abideler komisyonunı:ı kesbi katiyet edince eseri beğenilen 
sanatkara 150 lira, ikinciye yüz, üçüncüye yetmiı beı lira mükafat 
verilecektir. 

11 - Eıeri birinci derecede beğenilen sanatkarla 2490 sayılı ka
nunun hlikümlerinc göre mukaveleye girişilecek, ikinci ve üçüncü 
nün eserleri alıkonularak diğerleri isterlerse ıahiblerine iade edi-
lecektir. ( 4174) 2-3181 

Belediye Reisli~n den : 
Mevsim dolayısile membaların geliri azaldığından 1 ağustos 936 

dan itibaren geceleri saat 22,00 den sabah saat 4,00 e kadar şehir su-
yu kesilecektir. (244) 2-3418 

l\11)u ve l{adastı"o 
Umunı l\'Iüd .. ']iiiündeıı : 

(. 

l zmi rin Seydiköy nahiyesi hududu içindeki Avunduk zadelere 
ait olup Ziraat B::ınkas ına ipotek bulunan Bulgurca çiftli ğinin ka
dastrosu yapılacağından keyfiyet 2613 sayılı kanunun 8 inci mad -
desine göre alakalılarca bilinmek üzere ilan olunur. (208) 

İs Bürosu 
' Yenişehir Kı zılay yanı No. 60 

Emlak alım satım ve her tür
lii nakli ye işl e ri Ke rim Ertaç 

2-3401 

1 YENi ) S 

1 ASKERi FABRlKALAfl UMUM MUDURLUGÜ 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLAr ıLA!ll 

!LAN 
18. 20 • 22 • 24/ temmuz/ 936 tarı ıı erinde gazetelerde ilan edil::ıı 

Kırıkkale de yap ılacak inşaat hakkındaki ilfin hükı.imsüzdür. ( l ·9 \ 
2-3275 

KIRIKKALEDE YAPIL ACAK 1NŞAAT: 
Keşif bedeli ( 136032) lira (86) kuruş olan yukarda yazılı in 'l· 

at Askeri Fabrikalar Umum .l\'lüdürliıglİ satın alma komisy nun 
14 Ağu ... tos 936 tarihinde cum::ı gunü saat 15 te Kapalı zarf il ıh · 
le edilecektir. Şartname (6) lira (81) kuruş mu':abıl n~'e komı:o n· 
<lan veı i lir. T aliplerin muvakkat temina t olan (30'il) lira ( 5) ku· 
n.ı şu havi teklif mektuplarını mezkur ghnde saante kadar kom s· 
yona vermelcri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesaiklc muayyen gün ve saatte komis}c, a u. ı· 
racaatla rı. (54 ) 2-3299 

6000 KİLO ZEYTİN YAGI 
T ahmin edilen bedeli ( 3300) lira olan yukarda mil:dırı ve c"n"İ 

yazılı malzeme Askeıi Fabrikalar Umum J.lüdürliı iı Satm ... ım:ı 
Komisyonunca 21 • Agustos • 9..>Cı tar ihinde cuma gi.ınü saat l' de 
açık eksil tme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak k :Jmis· 
yondan veril ir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2 ~ 7) lira ( ı:o ) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m..ı.ddelerın leki vesaıkle 
mezkfır gı.in ve saatte komisyona müracaatl..ı.ı ı. ( 11..>) 2-3 .. .,:-ı 

17,5 TON ÇİNKO 
Tahmin edilen bedeli (5075) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri F abrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
Komisyonunca 20 • A gustos • 936 tarihinde perşembe günü saat 15 
te kapalı zarf ile ihale e i tecektir. Şartname paras1z olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (380) lira (63 ) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve s3atte l:omisyona müra-
caatları. (11 6) 2-3384 

BİR SENE ZARFIN DA KA YAŞ İSTASYONUNA 'GE LE CE K 

VE GİDECEK 2000 - 2500 T ON ESYA NAKLİYATI 
Tahmin edilen bedeli 1500 li ra olan yukarda yazılı nakliye işi 

24 - Ağustos • 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Askeri Falı· 
rikalar Umum Müdürlüğü Satın alma Komisyonunca açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname paarsız olarak komisyondan ve
rilir. İsteklilerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle sözü geçen 
gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 137) 2-3386 

MARANGOZ FABRİKASINDA YEVMİYE EN AZ 500 EN 
ÇOK 1500 KİLO DESTERE VE RENDE TALAŞI SATIŞI 

Azami ve asgari mikdarları yukarda yazılı ve beher kilosu 15 
santim üzerinden tahmini bedeli 632 lira 25 kuruş olan talaşlar 
24 • Ağmstos 936 pazartesi rr'·· ,ü saat on dörtte açık arttırma ile 
Askeri Fabrikalar Umum T ·dürlüğü Satın alma Komisyonunca 
satılacaktır. 
Şartname parasız olarak komsiyondan verilir. Taliplerin muvak· 

kat teminat olan 47 lira 42 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle sözü geçen gün ve c:aatte komisyona 
müracaatları. (138) ~-3387 

146.'I() Kilo 18 No. Yai ) 
81!i0 " 19 ) 
3000 .. 25 ,, ) I 
500 .. 27 ) 

8000 Bor yağ ı ) 375 kilo 16 No. Ya~ 
1300 ., 46 No. yağ ) 6500 kilo 17 No. Yağ. 
2500 .. 40 ) 
1000 .. 32 •. .. ) 

Tahmin edilen bedeli (8360) lira olan vııkarda mi1 ·r1ıı rı ve cinsi 
yazılı ma!zeme Askeri Fabrikalar Umum Miidürlü~ü Satın alma 
komisyonunca 21 • a~ustos. 936 tar ihin<le cuma günü saat 15 te ka· 
palı zarf ile ihale erlilecektir. Şartname parasız o1arak komisyon· 
dan verilir. Talip lerin muvakl-at teminat olan (527) lirayı havi tek· 
Jif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermele· 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madrlelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona milracaatları. (117) 

2-3385 

Ankara ~4skerlik Suhesinclen : 
~ 

Muvazzaf hesab memuru yetiştirmek üzere lstanbul<la harb aka· 
demisi emrinde açılacak hesab memuru okuluna yedek subaylardan 
talebe alınacaktır. İsteklilerin 15/ Ağustos/936 da 8. Tümkomutan• 
lığında imtihanları yapılacaktır. İsteklilerin hemen şubeye baf 
vurma tarı. ( 1 72) 2-333 ı 

l{astamonu C. il. P~ ilvönliurnl 
Basl{anlı2ından : 

~ "~ / 

Kastamonu C. II. Partisine dagıl a n Türkocağınuan kalma İzbeli 
soka~mda kain 8 ve 10 numaralı kargi r iki mağaza 9 Ağustos 936 
tarihinde ihale olunmak üzeı e kapalı zar f usulüyle artırmıya ko· 
nulmuştur. 

B edeli muhammeni : 8 No. maf,azanın 6000, 10 No mağazanın 
7000 lira olup yekfmu 13000 li radan ibarettir. 
· İhale: 9 Ağustos 936 pazar günü saat 15 de Partı llyön!aırulun· 

da yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin Kastamonu Part i llyönkurul 

Başkanlığına müracaatları, Taliplerin 2490 No. artırma, eksiltrrıe 
ve ihale kanununun tarifi dairesinde hazırlryacakları t el:li f mc':· 
tupları ve bedeli muhammenin c < 7 .5 ğu nisbetinde teminat ile o 
g un saat 15 de Parti İlyönkurulunda bulunmaları ilan olunur. 

( 177) 2-2333 

E A 
Tl: 2027 BUGÜN BU GECE 

·Aşkl, hi ssi, mu zikal nefis bir şah e:;c ı 

BUGÜN BU GECE 
Mevsimin en güze! ıki biıyi.ı;: film ı 

birden gösteriliyor 

İmtiyaz sahib i ve Basmu · 
har r iri F alih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yaz ı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankrrı caddesi civ.nrmda 
Ulus Basrrnevirıde basrlmrştrr. 

BİR AŞK GECESİ 

Tulio Karminati - Grace Moor 

3 ağ ustos pazartesiden itibaren sinemalar 

1 

~ 
1 - DÜŞMANLAR PEŞİND'C 
2 - Gündüz insan Gece 1 nrt 
A'ik heyec:ın korlm 

tiyenler bu e .. erlerı rr 

fevl;atade tenz ilatla al t s al on 20, L .. ı • ..,.1 ,.., ......... A ....... . 


