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ON YEDİNCi YIL. No: 5380 ADIMIZ. ANDIMIZDIR 

lO TEMMUZ 1936 PAZARTESi .......... _ .. ________ ..... _ .. ,_, -· ·-· ... _______ , 
Son haberler üçüncü 

sayf amızdadır 
·------........ ------.... .............. __...._ .. , ____ , 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Boğazlar relimi laakkındakl yeni mukavelename ba 
gece saat 22 d·e Moatrö'de imzalanıyor 

A tatiiı·k Türkiyesin in Lozanda kazandığı büyük zafer bugün tamamlanacal(tıı·. 

Rv.1 ülc Türk iilkesinin bir parr:ası olan 
l·ıiikimiyetimizin tasdiki, bütün 

Boğazlar bölgesi üzerinde kayıtsız ve 
milletçe kutlanacak bir milli bayramdır. 

şartsız 

Aou1ercımun cunuırtesi ı.:iinkii. 
r'·l~ı•.oei lıakkında tebUğ 

Montrv, 19 (A.A.) - Resmi t::bliğ: 
Montrö konferansı, dün saat 1.30 da 

alen, bir ~else akdetmi~ ve yeni mu~a
Vch:name projesinin kati metnini tasvib 
eylemiştir. 

·Loru Stanley, konferanstn muvaffa
kiy, 'ııtlen dolayı memnuniyl!tini izhar 
etmiş ve oaşkcınıı, genel sekreteıe ve 
konfe, ... 11s s.::kı eter kıiıı..! haıaıetli l<!şek· 

kiyct olduğunu tebarüz ettirmiş ve Tür
kiyenin, konferanstan bütün dünya hu· 
zurunda. enternasyonal meşruiyet alem
darı, milleter arasında medeniy~t şam
piyonu ve sulhun teşkilatlandırılması 

müdafii olarak, manen bir kat d:ıha yük
selmiş olarak çıkmakta bulunduğunu 

kaydeylemiştir. 

B. Pal Bonlrnr da Montrö konferan
sının, bu kadar tanı bir muvaffakiy tle 
biten p~k nadir entrrna~yonal ko:ıi<!

ranslarclan birini teşkil etmekte olduğu-

1 

ı' 
ANKARALILAR 1 

1 

Boğazlar rejimine ait yeni mukavelenin ~l.lontröde imza- 11 

1 
1 landığı müjdesini a] mak için hugece sa at yimri dörtte Ulus 1 

1 meydanında toplana~ak1ardır. 
Boğazlar mukavclebinin imzasına aid haberleri hiitiin memlekete derhal ve Yaktinde yaymak 

ı 1 iizere Anadolu Ajansı, telgraflıaneler, telsiz ve radyo i~tasyonları, gazeteler bütiiu kuvvetlerile fa. 
1

, aliy<•tte huh::1acaklardır. Vilayet \c kazalarda, bu hususta gelecek olan telgraflar halka bildirile-

1 

ı ('<•ktir. 

1 
Hu .... e<'e imza haheri gcMiği zaman, lıalkımızm tezalıiirlcrle hu mulln hadi~cyi kutlaması için 

1 

ı-ı ' 1 't hirrok Yerlerde hazırlıklara ha~lan•lığı haber almnu~tır. 
1 • • • 

ı,ı 

' 
Jetlerin göstermiş oldukları anlaşma zih
niyetine medyun bulunmaktadır. B. Pol 
Bonkur, enternasyonal meşruiyetc sa· 
da katinden ve hali hazır şeraite artık uy· 
rnıyan bir mukavelenamenin tadili için 
intihab ettiği yoldan dolayı Türkiyeye 
karşc göı;;terilen takdir hislerine iştirak 

eylemiştir. 

Başkan B. Brus ise -demiştir ki: 
"- B. Politis, Türkiycnin meşruiyet 

alemdarı olduğunu söylemek, konfe· 
ransa iştirak edenlerin hepsinin hisleri
ne te-ı ~uman olmuştur. Türkiye yalnız 

kendisinin önünde bulunduğu bir dava· 
yı haU .. trrekle kalmamış, fakat aynı za
manda, milletler arasındaki ayrılıkları 

hal için takib edilecek güzel bir nümu
ne göstermekfo dünyaya yol göstermiş
tir. tlmid edelim ki bu ;ıümune, yeni 
bir idealin doğmasına yardım etsin.,. 

Cumarte.~i giinkii gizli ve 
açık toplantıalr 

!erinden birini yaşamıştır. Bunlardan 

1 
gizli yapılan birinci toplantıda, tahrir 

(Sonu 5. inci sayfada) 

YENi BOGAZL.fR JUUKAJ'E .. 
l~ESININ METNi 4 iincii 

SA l 'FAD.-1DIR. 

======================================================-:::;ı 

İspanyada vaziyet ciddileşti 
Fa ·tan hare1{cf ederek~ l(adiks te icara ya 

yürüyorlar çıl{all asiler l\ladrid Üzerine 

Bütün İspanyada ihtilal çıkmak üzere olduğu 

bildiriliyor; hükümet tedbir aldı. 

~---·la: Morıtrö'de festiv:ıl dol:ıyısile yaprfan yeçid 
re~mincle bav aklar - Aş.:ığıda: fesıival korosundan bfr grup 

Montrö, 19 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

l\Iontrö konferansı dün yaptığı iki 
mühim celse ile, en nihayet tanlc gün-

kudcrinı l>llclirmistir. Butün murahhas 
heyetleri şefleri, bu teşekkürlere iştirak 
etmi ,}erdir. 

J.ıpon delegesi B. Sata, boğazlar mu
hvelenapıesinin. milletler cemiyetin
den !i"kileli beri, Japonyanın irnzaladığr 
ilk mukavelenameyi teşkil edeceğini 
kaycleyledikten sonra. Türkiyenin is
tekIP.rine müzaharct için lıükümetinin 
yaptığı gayretlerde karşılaştığı gü~-

liikleri tebarüz ettirmiş ve ileri sürmek 
mecburiyetinde kaldığı ihtiraz kayıdla
rına rağmen Japonyanın mukavel~name
yi kabul eylediğini görmekten dolayı 

sevincini izhar eylemiştir. 

B. Polids, Türkiyenin muvaffakiye· 
tinin, Yunanistan için de bir muvaffa-

r-------------·-
Yeni Tefrik.amız 

Bugün 4. üncü sayfada 
başlıyor 

Dr. Almus Carrel' d(•n 

BiijimiiYEN 
iNSAN 

ha~lığı ile tercüme ettiğimiz 

L'homme, cet inconnu 
ndm•laki t"!'iel', bn~iin ,rnr
,Jiinl'ii sayfnnuzda f4•frilt.a) a 
haşlanmıştır. Okurlarımıza 

tm:,.in• edt•riz. ...................... ___ .. .-...... ........... - ..... 

nu tebaı iiz ettirmiştir. Bu m:ıvaffakiyet, 
bu konferansa iştirak eden bütün dev-

Danzig sen?s1ı1ın yeni kararla.rı 
f.envrede şiddetli lli r lıeyecan uyandırdı 
B. Bek'in bugün vaziyet hakkında Danzig hükü

meti erkaniyle konuş ması ihtimali var .. 
Cenevre, 19 (A. A.) - Danzıg'den 

gelen haberler bllrad itlrletli bır he. 
yecan uyandırm1:ştır. 

bir yerde bulunmaktadır. Mumaileyhin 
General Orlisz Dreszcr'in cenaze alayı 

(Sonu J. üncü sayfada) 

•• DD •• a 

liıtifa/cilnin Ü.'itiine yüriicliikleri bildirilen M;ulridclerı bir göıürıüş 

Porto, 1\1 (A.A.) - Dün ak~am ge

len haberlerde Melilla'da ve Maclrid 

c. . .ıleti gaınizonlarıııın birçoğunda as • 

kcri kargaşalıklar (jıkmı~ olduğu lıiıcıi

rilmcktcdir. 

(Sonu 3. iincü sayfada) 

spor hareketleri 
Danıig senatosunun çıkardıg1 ; eni 

teşkilat ve bilha:.sa Milletler Cemiye
tine şikayette bulunmak hakkını alan 
tedbirler \llilletlcr Cemiyeti komiseri
nin rolü hiçe indirmekte ve Versay 
ancllaşmas.ı11n 100 ila 108 inci maJclele
rini çiğnemekte olduğu kaydedilmek. 

tedir. 

Anl{.ara ve istanhulda atletizn1 müsallak.aları yapıldı 

Milletler Cemiyeti genel sekretexliği 
heniız kcmiser B. Lestcr'den ıapoı unu 
almamıştır. Bu rapor gelir gelmez ge. 
ne! sekreter Milletler Cemiyeti koııse
yi reisi B. Eden'le temasa gelecek \.e 

B. Eden de son konsey tarafından Dan. 
zig vaziyetini takibe ve gerekin .. kon. 
seyi toplantıya Çdğırmıya memur edi. 
İcn İngiltere, Fransa, ve Portekiz'den 
mün:kkeL üçler k1.>.nitesi aza.,iyle ddnı· 

şacaktır. 

B. Bek f)anzir.: yal.·ınltırmda 
Varşova, 19 (A. A.) - B. Bek, he

nüz Leh kıyılarında Danzig yakınında 

Olimp~yadlara fut bol ve bisikletçileı·i.miz de gidiuGrtar 
";.'c~ •• ~~~· · · ·"--...... __.,,..,.....,,.......,,... 

Dünlcii atletizm mü<ıabakalarınd a siklet atrmı, disk atma, yüksek atlarııp ve koşudan birer e11stantaı. 1 (Yazısı 2. dt) 
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Dünkü spor 
hareketleri 

Dün, Atletizm ajanlığının tertib et
liği teşvik müsabakalarının sonuncusu, 
Ankara gücü alanında yapıldı. Seyirci 
~ok azdı. Muhtelif müsabakalara 18 ka
dar atlet girdi. Alınan derecelere fena 
denilemez, fakat iyi tarafı aa yoktu. 
Pistin tarladan farksız oluşu, bilhassa 
koşularda iyi derece almağa mani oldu. 
Maamafih ortada bazı yeni ve meraklı 
sporcular görerek memnun olduk. Bir
kaç müsabakaya girerek vaktile fede
rasyonun tesbit ettiği asgari dereceleri 
kazanan atletler de vardı. 

Hakem heyeti programı güzel idare 
etti. Müsabakalar zamanında başladı ve 
gelenleri aıkmıyacak surette birbiri ar· 
kasına yapıldı. 

Yalnız, hemen bütün müsabakalard1. 
• bir iki atlet müstesna • koşan, atlayan 
ve atan sporcularda atletizm muvaffa.
kiyet SJrrt olan istil yoktu. Taş atar gi• 
bi fırlatılan disk tabii 30 metreyi geçe· 
miyordu. Fena çıkış yüzünden 100 ve 
200 metrede alınan dereceler vasatın al· 
tında kaldı. 

Müsabakalarda muvaffakiyet kaza· 
nanların atletizm antrenmanlarına mun
tazaman devam edenler olduğunu ve 
bunların sayısının da çok az olduğunu 
öğrendik. 8-9 ağustos tarihinde Ankara 
atletizm birincilikleri yapılacaktır. U· 
marı.z ki üç te,vik mtisabakasının biz
de bıraktığı fena intiba, birinciliklerde 
alınan netice1erle silinir. 

Dünkü müsabakaların teknik neti• 
ccleri: 

100 METRE (acemiler): 

Birinci: Bedri (M. G.) 12, 8/10 
İkinci: Rahim (G. B.) 13 
Üçüncü: Mehmed (A.O.) 

200 ME'f Rt:;: 

Birinci: Fuad (D.S.) 24 6/10, 
İkinci: İhsan (M. G.) 24 8/10 
Üçüncü: Halim (A.O.) 26 7/10 

110 MANİALI: 

Birinci: Halim ( A.O.) 20 

İkinci: Ziya (G.B.) 20 3/10 
Üçüncü· Bedri (M.G.) 21 

800 METRE: 

Birinci: Galip ( A.G.) 2.9.3/10 
İkinci; Nuri 2.10.7 /10 

Üçüncü: Hüseyin ( A.G.) 

1000 METRE (acemiler): 

Birinci: Reşad (A.O.) 3.16 

İkinci: Halid (A.O.) 3.24 

Üçüncü: Hamdi (A.O.) 3.36 

3000 METRE: 

Birinci: Şevki (A.G.) 10.15.1/10 
İkinci: Kazım (A.G.) J0.35 
Üçüncü: Muharrem (M.G.) 11.15.3/10 

TEK ADIM: 

Birinci: Rahim ( G.B.) 6.05 

İkinci: Sadettin ( A.O.) 5.69 

Üçüncü: Bedri (M.G.) 5.31 

YÜKSEK ATLAMA: 

Birinci: Rahim ('G.B.) 1.55 

İkinci: Jerfi (A.O.) 1.45 
Üçüncü: Ekrem (A.G.) 1.45 

(Jerfi müsabaka harici 1.67 1/2 at· 
lamıştır.) 

CİRİD ATMA: 

Birinci: Suad (G.R.) 41.50 
İkinci: Mehmed ( A.O.) 36.30 
Üçüncü: Rahim (G.B.) 29.37 

DİSK ATMA: 

Birinci: Naci (M.G.) 30.50 
İkinci: Suad (G.B.) 28.80 

Üçüncü: İhsan (M.G.) 

GÜLLE ATMA: 
Birinci: Naci (M.'G.) 10.49 
İkinci: Rahim ( G.B.) 9.02 
Üçüncü: Nuri (A.O.) 

BALKAN BAYRAK YARIŞI ı 
Altınordu takımı birinci 
Ankara gücü takımı ikinci 

* :(. ... 
Birinciye be~, ikinciye üç ve il· 

çüncüye bir puan vermek sureti • 
le yapılan besab neticesinde, diln -
kü teşvik müsabakalarının birin -
ciliğini Altınordu, ikinciliğini Genç· 
ler birliği ve üçüncülüğünü Ankara gil· 
cü kazanmaktadır. 

I stanbuldaki atletizm 
müwbakaları 

İstanbul, 19 (A.A.) - Bugün latan· 
bul atletizm ajanlığı tarafından atle· 
tizm müsabakalarına Taksim stadında 

devam edilmiştir. Müsabakalarda kaza
nanlar ve elde edilen neticeler şunlar· 
dır: 

200 METREDE: 

Bahriyeden Vedad: 23,6 birinci. 
Güneşten Melih: ikinci. 

800 METREDE: 

Güneşten Receb: 2.6.6 birinci. 
Güneşten Mehmet ikinci. 

5000 METREDE: 
Güneşten Rıza Maksud 17 ,8 birinci~ 

CİRİD ATMADA: 

Güneşten Şerif 9.75,90 metre birinci. 
'Güneşten Melih ikinci. 

DİSK ATMADA: 

Güneşten Y .tver 37.77 birinci. 
-Galatasaraydan Etem ikinci 

3 ADIM UZUN ATLAMADA: 

Güneşten Saris 12,90 birinci. 
Bahriyeden Rıza ikinci. 

110 METRE MANİALI KOŞUDA: 

Galatasaraydan Faik 16 ~niyede birinci 

Bahriyeden Tevfik ikinci. 

SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA: 

Galatasaraydan Zeki 3.55 puan birinci 

Güneşten Mehmet ikinci. 

4x100 BA YRAKDA: 

Galatasaraydan Haluk, Fikret, Or

han, Semih takımı 46 saniyede birinci 

gelmi§tir. 

Galatasaray - Güneı 

birleımesine doğru 

İstanbul, 19 (A.A.) - Galatasaray 

ve Güneş kulüplerinin birleşmeleri için 

yapılan teşebbüsler ilerlemektedir. Dün 

B. Cevad Abbas Gürer'in reisliği altın

da yapılan toplantıda bu mesele etra· 

fında görüşmeler yapılmıştır, 

Ortlıida futbol maçı 

Ordu, 19 (A.A.) - Giresun Yeşil
tepe takımı Ordu Gençler yurdu takı
mını üçe karşı dört sayı ile yenmiştir. 

Olimpiyadlara futbol 
ve bisikletçile1·imiz de gidiyorlar 

Hükümetimizin tensibi üzerine fut
bol ve bisiklet takımlarımızın da Ber· 
Hrı olimpiyadlarrna iştiraki kararlaş

mı~ ve Türk Spor Kurumu ba§kanlığr 

aşağıda yazdığımız hususları bildirmiş
tir: 

1 - Memleketimizde spor harekatı· 
nı yakından alaka ile takip eden yüksek 
hükümetimiz futbolcularımızın Boçkay 
ve yugoslav takımlariyle yaptığı maç • 

tarda kazandıkları neticeler ve oyun • 
larda gençlerimizin gösterdikleri gay • 
ret ve muvaffakiyet Olimpiyadda türk 
varlığını göstermeğe müsaid bulundu· 
ğundan, bunların ve bunlarla beraber 
bisikletçilerimizin de müsabakalara iş
tirak ettirilmek ü:ere olimpiyada gön
derilmelerini tercih ve tensip eylemiş
tir. 

2 - Sporda yenmek kadar yenilmek 

JL US 

IST ANBUL TELEFONLARI: 

Diş tabiblerinin 
kongresi 

;'' I 

1atanbul, 19 - Bugün diş tabibleri 
kongresinde azadan biri bütün memle· 
ket köylerine diş tabibi gönderilmesinin 
temini liımı geldiğini ileri sürdü ve bu 
teklif ehemiyet ve hararetle münakaşa 
edildi. Diş tabibleri cemiyeti memleket
teki diş tabibleri adedini tesbit edecek ve 
hiç olmazsa nahiyelerde birer diş tabibi 
bulundurulmasını temine çalışacaktır. 

İki Kembriç'li İstanbulda 
İstanbul, 19 - İngilterede Kembriç 

üniversitesinde talebe olup otomobille 
aeyahat eden iki genç ,ebrimize geldi
ler. Bunlar şehrin muı.,telif yerlerini 
gezdikten sonra yollarına devam ede· 
ceklerdir. 

Riket İstanbu lda 
ne yapıyor? 

İstanbul, 19 - Habeşistanda aldığı 
petrol imtiyazı ve Romaya yaptığı es
rarengiz tayyare yolculuğuyla biitün 
dünya gazetelerini meşgul etmiş otan 
maliyeci Riket kansiyle beraber ıehri· 
mizde bulunmaktadır. Riket gazeteciler
le konuşmamakta ve 1stanbulu ziyareti· 
nin aebebleri hakkında kendisine aoru
lan ıuallere cevaben ıezmeğ.e geldiğini 
aöylemektedir. 

Trakya şimendüf ercile -
rinin toplan tısı 

İstanbul, 19 - Trakya şimendüfer• 
eller cemiyeti bugün senelik kongresini 
yaptı. Yıllık rapor okunup kongrece 
tasvib edildikten sonra yeni idare heye
ti seçildi. 

İstanbulda havalar çok 
güzel gidiyor. 

İstanbul, 19 - Bugün lstanbulda 
bava çok güzeldi. Bundan istfade eden 
halk kırlara, köylere, mesire yerlerine 
ve plajlara gittiği için, bugün şehrin 
boşaldığı hemen hemen mübala~a edil
meksizin söylenebilir. Fakat asıl mil. 
hiın meGele dönüşte baş gösterdi ve gez
meğegidenler vapurlarda, trenlerde ve 
tramvayfarrla yer 'bulabilmek için dönüş
te epiy güçlük çektiler. 

• İstanbul, 19 - Şilede gelinine te· 
cavüz eden Mustafa adlı bir ihtiyar, 
müddeiumumilikçe tevkif edildi. 

de tabit ve caiz olduğuna ve futbolcu • 

!anınızın son oyunlarda gösterdikleri 

gayret ve muvaffakiyet de hakikaten 

şayanı takdir ve iftihar bulunduğuna 

göre, olimpiyadda bayrağımızı temsil 

etmek üzere futbolcularımızın da gön. 

derilmesine hükümetimizin karar ver
miş bulunması elbette haz ve memnuni
yeti mucib bir keyfiyettir. Türk spor
culuğu namına sevgili hükümetimiu: 
şükranlarımı2ın arzını bir vazife bili -

yorum. 
3 - Şu karara göre, artık olimpiya- , 

da gidecek sporcularımızın katı tertip 
şekliyle mikdarlannı şu vcçhile t.esbit. 
ve ilan mümkündür: 
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C. II. P~ 
Misakı Milli Kaınunu 

Kır toplantısı 
~ün ilimiz Misakı Milli Kamunu, 

Kamun Başkanı avukat Hay Hayrullah 
Özbudun'un başkanlıgında, kamun iıyı:
leıriyle ayleLeri arasında Söğüdözünde 

güzel bir kır toplantısı yapmıştır. lki 
yüze yakın bay ve bayanın bulunduğu 

bu toplantıya, ak~ üzeri Par
ti Genel Sekreteri Dahiliye Ve -
kili Bay Şükrü Kaya ile Par -
ti genyönkurul üyelerinden Ankara 
saylavı Bay Mümtaz Ökmen de iştirak 
etmişlerdir. Sofrada başkan Bay Hay -
rulla ı Özbudunun verdiği sözle, kamun 
yönkurul üy,elerinden, Çankaya gazete· 
ai sahibi Namık Edip Ambarcı bir söy
lev vermittir. Söylevinde Cumuriyet 
Halk Partisinin vasıflarını belirten ar· 
kadaşımız, bilhassa bugün imzalanacak 
olan Montrö • boğazlar mukavelesi ba
prısını de işlemiş ve sözlerini şu sur.et.. 
le bitirmiştir: "Biz, bu sofrada on yedi 

, milyonun da bulunınasmı isterdik. Sof· 
camız dar, yolumu7 ırak olsa da bu iste
ğimiz bütünlüğümüzün dileğidi.c. Yok· 
aa devletiyle birlik yaratacak kadar pe
kişmiş bir milletin tek partisi, bu aofrL 
nın dışında da, içinde olduğu kadar bir 

ve beraberdir. Bir kır sofrası başında 

iki üç söz, neşemize sunulan iki üç ka • 
deh olmalıdır. On yedi yılda bize hari

kalar yaratan Şef, aağ ve bafımudadır. 
Yarın boğazların türklüğil imzalanacak· 

ın: öbürgün, bize en ileri ve en ıüçlü 

ulus olmanın gururunu saklıyor. Size 
en neşeli kadehi hatırlatıyorum; onu 

elinize alınız ve bir yudumda içiniz. 
Sağ olsun Büyük Önder Atatürk ve o-

nun arkada§lan l''. B. Şükrü Kaya, hal· 
km alkIJları arasında "on yedi milyo
nun beraberliği başlı baJına bir başa
rıdır. Sizi salı günü Ulus meydanında 
yapılacak Montrö bayramına davet edi
yorum. Orada görüşürüz 1,, demiştir. 

Toplantı, muhtelif eğlencelerle, çok 
nezih olmu} ve Genel sekreter tarafın· 
dan başkan Hayrullah Özbudunun \jah
sında tebrik ve takdir edilmiştir. 

i~~~~~~~==~~ .. --..------
.. , 
'· , 
I 

Ankara Radyosu 

Boğazlar mukavelesinin imzası 
miinasehetile roportaj yapacak 

Hafif müzik 
Çocuk saati 
Orkestra ne~iyatı 
Burhan Belgenin "Ank'ara" sından 
parçalar 
Ajans haberleri 
Caz müziği 
Saat 23 den sonra, Boğazlar muka· 
velenamesinin imzası münasebetile 
roportaj 

15lanbul radyosu 
18.- Oda musikisi (plak) 
19.- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
20.- Sololar (plak) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan· 
sının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir . 

POLIST.E: 

Pencere camı yiizündeıı 

3 ı ı·ı kavga -,., 
Güreş 12 1 

--
7 Yenice mahallesinde oturan Naciye-
3 nin 10 yaşındaki çocuğu Hayriyenin 
5 pencere camını kırdığından iki kadın 

Eskrim (er.) 6 1 
Eskrim (ka.) 2 1 
Yelken 4 1 
Besketbol 10 1 ıı kavga etmişler ve Hayriye Naciyenin 

Futbol 19 1 ı 1 22 ta'la başından yaralamıştır. Naciye de 
1 71 karnına tekme ile vurduğundan 6 ay-

4 3 72 lık çocuğunu düşürdüğü iddiasındadır. 

----------- Polis tahkikata başlamıştır. 

Bisiklet 5 1 
58 1 

,...,._... 
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Yanlalar 

ihti11arla1· ı~"' 
Aradan yirmi yıl gcçtGi alı 

bugünkü gibi hatınmdadır: u 
ta bir çadır arkadaşım, ta'iıdli"ı. 
kitahları elimden bırakm'1rll ttiJ 
olduğumu görerek sinir/l'fl ~ 
ve - "Sen de oku!" tavsifP' 
- "Meslek1 tahsilimi bitirdilllı~ 
kuyacak bir şey kalmadı." rt" 
il: .!carşıl~mıştı. Tolerarı~:~ 
buyuk fazı/et olduğunu bı '. 
/~kat havsal~mrn hic bir v11 .. ~t~ 
tıab edem1>m1.<:: oldırif u tek t:01ııJ. 
hakkak ki budur: Ml'<:1ef-i tll )İ 
mi bitirdim, okuyacak bir §e'/ 
madı. 

Fransa'da tahsil yaşı, son~ 
/erde, on dörde çıkarıldı; /r~ 
çocukları, bundan böyle, on -~ 
dünden önce hayata stı/mıY";, 
lardır. Fakat Amerika'da 11e;ır_ 
lunan "Terbiye Gazetesi" nin ~ 
diği habere dikkat edilmek ge~ 
tir: Oklahoma - City'de bir~ 
teb vardır ki, sayısı dokuz ~ 
bulan talebesi, en genci alttff'~~ 
şında olan ihtiyarlardır. Yıll~ 
me~urluk, b~kallık, hizme~ !..ıll 
ettıkten, yanı mukadderi ne ıd15 
ona göre yaşadıktan sonra bÖ'J 
altmışında, hala ö ğ re n ttl 1 

ihtiyacını duyan insana ;rrı1' 
mek ve hfümet etmek Jazrmd~;, 

Evet, lisanın mutabak11t JrRfr 

/eri, hesabın tenasüb usulü, ~ 
desenin o sevimli hayvan s4 1 meşhur davası, şiminin S 04 il J 
si, fiziğin siklet merkezi mesel- 1 
tarihin masaldan başka bir Ş!~ 
luşu, zaman ile, kimin zihııinJ" 
calamamıştır! • 

Yirmi yıl geçti; umarım ıd~'
gün. çadır arkadaşım, şayet 
sa, Oklahoma - City mektebi '"J 
bilmediklerini veya unuttukll.,, 
öğrenecek bir mekteb aram'= 
dır. ~ 

- Ya, yirmi sene sonra I"' 
fikrinde ısrar ediyorsa! ..J 

Çünkü, yanlış yoldan doğffl'_ 
na dönmeği de faziletsizlik sst' 
lar vardır. İ 

Böyleleri için elimizden dııl ti 
mekten ba~ka bir şey gelmez: 
gisfalik1Prini pidermek ;,.;n tJI 
sun ve öğrensinler. - N. B . .,./ 

DiL KÖŞESİ 

••o. fırtınadan bir yılan kadar' ti 
kardı •.• ,, 

Şu cümleden iki ayrı mana çı~ 
bilir. ''O, fırtınadan yılandan JcO 1' 
gibi korkardı" , bir de "o, f ırtııı' 
yılanın korktuğu kadar korkardı.,. J 

Fiili iki defa tekrarlamamak e ~ 
çesi, cümlenin bu manası mübhe~ ~,.
sokuluşunu haklı gösteremez. c~ 
tek~arlamak için, bu şekli değil •. ı I 
ıu ıfade tarzını daha müsamaha ıte 
rebiliriz: /. 

''O, fırtınadan, bir yılandan 
korkardı.,, 

''Ancllapnanın 15 inci maddesi ,;I 
yete girdiğinden itibaren ... ,, odJ 

Bu cümlede "girdiğinden,, ~ 
yanlıştır. Tahfifi mastar kullanıl-~ 
''girmesinden,, itibaren denmek SV 
kirdi. ~ 

Japon murahhaslarmm ıon ıô 
yann ıöyliyecekleri beklenme.kt~ 

Burada da "söyliyecekleri,, ~ 
yukardaki cümlede olduğu gibi 'f 1; 
kullanılmıştır. Doğrusu ''söyleıtle 
dir. ~ 

======;:?" 
Tavla ile kumar ~ 

Koyunpazarında Davudun lcab. , 
"''ıı J. de kumar oynıyan Kazim ve Abı ~' 

kahveci Davud suç üstü yakalanar' 
liyeye verilmişlerdir. 

Rakı içtikten sonra-· ~ 

Demirköprü civarında berabet'ıS 
içtikten sonra Rizanın cebindeJl 
rasını çaldığı anlaşılan :Mehrned e 
tarafından yakalanmış ve adliye)' 
lim edilmiştir. 

ar Birası Hilesiz Tabii bir ı 
• • • r 



DAKIK.4: 

ispanyada son vaziyet 
üzerine yür Ü~ devam edivor .. 

eyalet daha ihtilale iştirak etti. Kabinede 
yeni değişik tikler oldu. 

Parla, 19 (A.A.) - Pari Suar gaze· 
telinin Cebelilttarıkdan öğrendiğine gö
Te, iayan etmit olan kıtalann bir kısmı 
bu aabah Kadib ıehrine gelmif ve Mad· 
;side hlicuma devam etmek ilzere Sevil 
ıamboau ile birleımek maksadiyle bu 
teJıre dotnı yilrilmeğe öaıtlamıftır. Asi-
1erin bqka bir kısmı da bir torpido muh· 
ribi refakatinde, Alcairas'a gelmişler· 

dir. 
Aynı gazetenin Rahat muhabirinin 

bildirdiğine göre hUktlmet tarafından 
Melillaya gönderilen gemılerin ilçtl, l· 
ailere Utibak etmittir. Bir dördüncii ge- • 
mi de Laroı limanına gelmit ve hemen 
lallerle muhabereye girişmiştir. 

General Franko, Melılladan isyanı 
idare etmektedir. Sanıldrgma göre, ıs • 
Yan etmiş olan kıtalar, v ... iyete ha.ıum 
dir ve nizami ,.. .. ı. .. raz etmek• dirk 

Oeneral rranko, bizzat ' • ::nya gene 
rallerinden, mr-• 15 Sevil ik:nci fırkası 
kurnandanındnn tal. ·,, e kuvvetleri al 
maktadır. 

Havas Ajan'""'" Cebelüttarık'd"'rı 
bildirdiği.... · - "''"' bir torpido - • .... 

Kenya'nm müdafaası için 
alman tedbirler 

Londra. 19 (A.A.) - Nairobi'den bil

lirildillne 16re, Kenya ıömürgelerinin 
ınüdafuaı için tctkil olunan hilkümet 
komiteai mevcud kıtaların ilguiyle ye-

dne Kenya'da bulunan bütün yabancı • 
lardan mürekkeb ve ingiliz subayları
nın idaresi altında bir kuvvet kurulma · 
srnı ve dahili asayiş için de yerli müfre 

ıeler kurulmasını teklife karar vermiş· 
tir. 

ziraa açık • 
mıftır. Altıncı topta. 1uflalar ve resmt 
binalar beyaz bayrak çe' • • •• 1ir. 

Baraelonda karıfıklıklar 
Marsi1ya, 19 (A.A.) - Bura:r ... .,, __ 

"ıaberlcr, Barselon'da k:ı.n •• • • ':\r vu 
kua gelmekte olduğu meTkebindedir. 
"T'afsilat mevcut de~ildir. Zira m:lhabe
re kesi1-=7~ir. 

v, eyaleı daha ihtilme 
ifıirak etti 

Pariı, 19 (A.A.) - Havas ajansı· 
nrn Rabat'dan bildirdiğine göre, gene
ral Franko, neşrettiği bir radyogr;ımın· 
da, Endülüs eyaleti ile Valladolid ve 
Furgos eyaletlerinin ihtilale iştirak 

etmiş oduklarını bildirmektedir. 

Kabinede yeni değişiklikler 
Madrid, 19 (A.A.) - Hükiimetin 

radyo ile neşrettiği bir beyanname 
göre kabinede yeni bazı değişiklikler 
yapdmr,, başbakanlık ile deniz bakan
lığına Jose Giral, iç i,ler 1>2 1canhğına da 
general Pozas getirilmitlerdir. 

Yahudiler şimdi de Kü
ba'ya göç ediyorlar 

Havana, 19 (A.A.) - Amerikalı Vil
yam Siroviç cumur reisi B. Gomez"den 
KUbada alman yahudileri için bir kolo
ni kurmak iznini almııtır. Mumailey • 
hin ifadesine göre Kübaya be' sene 
içinde 150.000 yahudi yerle,ebilecektir. 

• Bayreuth - B. Hitler, yanında 

bir çok zevat olduğu halde, Vagner 

festivalinin açılışında hazır bulun

muştur. 

Danz"g senasının yeni kar< rlan 
r~ııvr de şiddetli hir lıeyecau uy::uulırt ı 

• 

B. Bek'in bugün vaziyet hakkında Danzig hii!;:ü

meti erkaniyle konufması ihtinıali va-.. 

(Başı 1. inci sayfada) 

dolayıs"yle pazartesi günü ~a~zi~ hü~ 
1(Ütneti erkaniyle görüşmesı ıhtımalı 
vardır. 

l>cmzi/l mP~Plesi ve 
f rrın:u:z 1Ct1Zf'teleri 

Paris, 19 (A. A.) _ Figaro gazete-

•inde d' Armcsson. Oanzig meselesi hak· 

kında şöyle yazıyor: 
.. İki anlaşmazlık karşısında bulunu-

yoruz. Birisi Milletler Cemiyeti ile Al. 
manya arasında öteki de Almanya ile 
Lehiıtan arasındadıl'. Birinci anlaşma7.
hk bahsinde Almanya, Milletler Cemi
yetinde reylerin parçalanacagını hes~b 
ederek buna güvenmektedir. Fn~at ıkın
ci anlaşmazlık dolayısiyle leh kamoyu
nun artık sauırsız1anmıya başlamış 01-
duğu sanılryor. ı.ondrada Fıa.ısa ile İ.n
gilterenin ••Büyük deniz devletlerının 
ıükutu .. nun nizam ve emniyet içuı ;;'-s
termekte oldugu tehlike hakkındı. dü

şünmeleri fena olmaz." 
Popüller gazetesi diyor ki: 
.. Leh kamoyu. D anzig'de ,ir hiikü. 

met darbesi yapılmasını kolaylrl-1 ka
bul etmiyecektir. B. Bek, pek yakıncia 
bunun farkına varacaktır '' 

Um-nite ga7.cte irdcn: 
"Cumartesi gün· bir aıaya gelecek. 

1 

olan fransızlarla ingi:: :lcrin ve be' L 
katıların bir y:-n ı'lın bn1 göskrn·· ve 

Alınanynnıu bir aınırı zoıl:ımış .>luu. 

;:unu bilı.ıiyorlarmı~ gibi d;.ıv-.. ann.aları 
mümkün de;ildir:' 

Damlg 11manın4 ın bir glSr0ni1ş 

JLUS : . ..... 

1 HABERLE 
lşpanyada vaziyet ~iddileşti 

Fastan hareket ederek K.adiks te karaya 
yürüyorlar çıkan asiler Madrid üzerine 

Bütün İspanyada ihtilal çılonak üzere olduğu 
bildiriliyor; hüküm et tedbir aldı. 

(Baıı 1. inci sayfada) 

İspanyol kabinesi, vaziyet lıakkın-ia 
konupnalarda bulunmak üzere bir t~p
antı yapmıştır. 

Öğrenildiğine göre iıpanyol Fasında
ki askeri mahfiller, haftalardanberi bil· 
hassa Melilla ve Ceuta'da hoşnudsuzluk 
alametleri gö•termekte idi. Subaylar, 
isyan etmişlerdir. Melilla'daki kuvvet -
lerin başkum::ındanı General Romerales 
subayları toplamış ve kendilerinı vazi -
felerini yapmaya çağırmıştır. General 
Romerales, kendi askerleri tarafından 

tevkif cililmiş ve öldürülmüşür. Albay 
Solano, kumandayı eline almış ve bu es· 
nada şehirde bir yangın çıkmıştır. Sivil 
muhafızlardan bir subay, sosyalist ve 
komünist g n~lerin yardımiyle isyanı 

bastı.rmağa teşebbüs etmiştir. 

Emin bir kaynaktan bildirildiğine gore 
hükümet kuvvetleri, asileri bozguna 
uğratmışlar ve isyan etmiş olan ıubay
lar frans;z F;ıs'ına kaçmrşlardll'. 

Asilerin İberik yarunaduma çıkma· 
larının önilnc geçmek için Fas kıyıları
na bir takım barb gemileri gönderilmit
tir. 

Burgoz ve Pamplüno·da kargaplık • 
lar çıknuıtır. 

1.fadrid'de sükun hüküm sürmekte 
olup kuvvetli poliı müfrezeleri, motör
lü kuvvetler ve 11011yalist ve komünist 
milisleri boyuna sokaklarda devriye ıea
mektcdirler. 

1 sycm n!' :;am m başlnd:? 

Kazablanka, 19 (A.A.) - İspanyol 
Fasınd n dun ak m buraya gelmit olan 
seyyahlar, i ) n n cum rt i, pazar ge
.c Sl Laro ve H nı 'da b lamış oldu -
gunu söylem l.tedirltr. liattü, sılet 

Tetucn'd ki yı;. k kom's rlik l in sı. 
nı da i a I e i 1 rJir. İs,. ~nyol Il'ac; n· 
da otur, n lıirrol: l imseler, fransıı: ra
srnn sr ıım ı aı dır. 

K •n:ır} a adnlrından gelen Grner::ıl 

Fı;ınko, cvellci ~ün is.iJ .. nyol Fasına 

varmıştır. 

Asilere du man olan hall;:rn bir kıs· 
mı, umumi ı:;rcv ilan etnıi, tir. 

Birçok katiller vukua bdmiş olduğu 
hab r verilm Uedir. 

lspanyol Fmnnn 12 t'lıpıır dolusu 
" r·er µiimlerildi 

C belüttarik. 19 ( A.A.) - Havas a· 
jansmın muhabiri, is9anyol krtalan ta
!PYan 12 geminin Fas'ın İspanyol bol· 
gesin,. harf"k~t için emir almıt oldukla· 
nnı bildiriyor. P">ber alındığına göre 
bu bölgede ihti131ciler vaziyete hakim 
bulunmaktadırJıtr. Dolasan bir pyiaya 

göre hpanyad:ı d:ı ihtilfü çı' . .ııt veya 
çıkmak üzerf'.dir. 

Denildiğine göre Kartaca'da ve Tor· 
rol'da bulunan h:ırb r.emilerinde iııyan 
çıkmıştır. Orens'de arbedeler zuhur et 

miştit. 

M erlln. ,fa va::iyPt 

Raba, 19 (A.A.) - Raba ile I<'ns'm 
İspanyol bölgesinde Laroş'd;ıki fran
sız konsolosh:ı-· si arasında telefon mu· 
haberatı kesilmiştir. 

Dol ~ bir şayiaya göre Melilla'da 
lejyon etranjcr de iıyan etmi' ve birçok 
tehirlerde askeri ayaklanmalar olmuş _ 
tur. 

Ayaklanmn ve aol cenah 
gmr,teleri 

Madrid, 19 (A.A.) - Sol cenah ga 
zeteleri, sansür tarafından çıkarılmıt 
yazıların bot kalan birçok beyaz sütun
lariyle çıkmıştır. 

.. El Sosialista" ğazeteıti, sosyalist 
partisinin bir beyannamesini neşretmiş· 
tir. Bu beyannamede işçiler, bu mlifkül 
dakikada sakin ve uyanık bulunmaı;a 

çafırılınaktA ve işçi kurumlarının kayıt 

ırz ve şartsız olarak tamamen hüküme • 
tin emrine hazır bulunduğu bildiril -
mektedir. 

AıUer, lt1panyaya ihra<,· 
hareketi yapıyorlar 

Cebelüttarık, 19 (A.A.) - Havas a· 
j;ınsı tarafından bildirilen ve henüz 
tceyüt etmiyen şayialara göre :Fas"daki 
ispanyol askerleri, Madrid üzerine yiırü
m k Ü"' re İspanyaya bir ihraç ameliesi 
yapmak tasavvurundadırlar. 

Cebchı.tarık, 19 (A.A.) - Ö ~ "İl
diginc göre :Fas kıtaları bu sabah Ka • 
diks'de karaya çıkmış olup bu dakika _ 
da Sevil yolıyle Madrid üzerine yürü -
mcktedir. Scvildeki kıtalar da zaten 
bunlara iltihak etmit olup beraberce 
Madrid üzerine yiıriımektedirlcr. 

At1ilere karıı alınan tedbirler 
Madrid, 19 (A.A.) - El sol gazete

si, beraberlerinde &.ivil muhafız milfre
zeleri bulunan Rio Tinto maden işçileri 
bir çok dinamitlerle mücehhez olduktan 
halde Asilere karp sava,mak üzere Se· 
vil'e hareket ettiklerini yazmaktadır. 

Aynı gaıete, bombalar yüklü olan 40 
tayyarenin bu sabah Malaga, Kadiks, 
Tetuan ve Melilla ilzerine hükümetin 
beyannamelerini atmak üzere Kuatro 
Vientoe tayyare meydanından havalan· 
mıı olduklarını bildirmektedir. 

Dolaşan bir şayiaya göre tayyare 

yüzbaşısı Reksaç, Sevil ve Ceuta asile
rini bombardıman etmiştir. 

Umumi grev ilan 01Hnd11 
Ma•lrid, 19 (A.A.) - İşçi sendik la· 

rr, ükun tamaı iyle kuruluncaya k3 lar 
umumi rev n:n etmişlerdir. Gr vl r, 
örfi İd'\re iliin edilen yerlerde otom 'k 
surette lıaslıyacaktır . 

l(al>iıı!'tle ya ulan ,:,,.J;şil.-lild 'r 
Madr"d, 19 (A.A.) - Kabine le d ·

ği•"klik vüc•ıd::t l!etirilmiştir. Yeni k bi
nede cumnriyetçiler birliginc mensub 
bal,ı\,lar ile sol cenah cumuriyetc;ileri 
partisine mensub 3 ve m!lli cumuriyet· 
çiler partisinden 3 bakan bulu.. 1;ta
dır. 

Yeni dı§ işler bakanı, B. Justioo As
karate, 39 yaşında olup cumuriyeti kur
muş olan partiye mensubtur. 

Hükiimetin va:zİ~'ete luikinı ol· 
duRu söyleniyor 

Paris, 19 (A.A.) - Madrid'den yan 
resmi bir kaynaktan dün akşam alınan 
bir tel"rafta hi.ıkilmetin vaziyete tama
mivle hl1ı:im bulunduğu ve dört gene· 
ra1in tevkif edilmit olduğu bildirilmek· 
tc idi. Asil'"r liderinin binmiş olduğu 
tayyare. hüki\mete sadık kuvvetlerin e
line dünmüstür. 

lsoanva Fas'ında hüklimetı- s:ıdrk 

krt"l"'rın başkum.Jndanı, general Mora
to'dur. 

y:;J..;;mPtin tc!Jl;~; 

Madrid, 19 (A.A.) - Hükümet bu 
s:tb"h saat 10.30 da radyo ile bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde Barselon'da or· 
<lu·ıun örfi idare ilan etmiş olduğu ve fa
kat vnrmak istediği gayeleri elde edeme· 
mis bulunduğu bildirilmektedir. Sivil 

•muhafr7.larla hücum krt:'brı ve polis 
kuvvetleri asileri yenmişlerdir. Asiler, 
b·r çok ölü verdikleri gibi yaralıları da 
çoktur. Bunların arasında her rütbeden 
subaylar vardır. Asilerekarşı yapılan ha
rekata hava kuvvetleri de faal bir suret
te iştirak etmiştir. 

Aailerin ilırac lınrPl·"'İrıt• 1.-nrşı 
alman te,lhirler 

• Malaga'da donanma Lejyon Etranjer 
ıle Pastaki iapanyol kıtalarının tspan
vava ıaçmr•s''ll" enP."el nlm"lk icin bob· 

LONDRA'DAKl 

KOMPLODAN SONR \: 

Yeni ihtiyat tedbir
leri alınıyor 

Londra, 19 (A.A.) - Geçen süikasd 
dolayısiyle kıral dinastisinin emniye. 
tini sağlamlaıtırmağı temine matuf ted
birler yakında kuvvetlendirilecektir. 
Daha şimdiden bir takım ihtiyat tedbir. 
leri alınmrttır. Filhakika. emniyeti u. 
mumiye idaresi, gece gündüz hükümda. 
rrn 'ahsını muhafazaya memur güzide 
kuvveti artırmak için yeni müfettişler 
tayin etmiştir. 

İngiltere kıralının yakında Fransaya 
yapacağı yolculuk esnasında emniyeti 
meselesi derin tetkiklere tabi tutulmuı 
ve fransız • İngiliz polis makamları a. 
rasrnda görüşmeler yapılmıstır. 

Lomlrada araflırmcJar 
Londra, 19 (A. A.) - Polis bir çok 

yerlerde araştırmalar yapmıt ve mühim 
ınikdarda patlayıcı maddeler, silah ve 
cepa.n~ bulmuştur. İrlanda cumuriyet 
p.art111ıne mensub 6 kişi tevkif edilmit
tır. ·------· ,., ____ _ 

Frank/urter Saytung'a göre 

Almanya sulh planını 
nasıl gerçekle.~tirecek? 

Frankfurt, 19 ( A.A.) _ Frank· 
furtcr Saytung, diyOI" ki: 

"Alman yanın sulh planı kon
f cransh veya konf eranssız ve 
müşterek bir metod kabulü müm
kün olmadığı takdirde bir taraf _ 
h olarak merhale merhale ger • 
çekleştirilecektir. 

Aynı gazete ilave ediyor : 
·· Bizim silahlı kuvvetimiz 

her türlü adaletsizliği def etme _ 
ğe yeter. Biz bunu 7 mart tarihin
de isbat ettik. Almanyaya karşı 
yapılacak her türlü tecavüz ve 
her nevi ittifak bizi hiçbir suret
le şaşırtmıyacaktır. Üçüncü 
Raylı, komsularımızın ittifaklar 
sıyasasmm kavak yolundaki ha -
kiki veya zahiri testihat arttırrna
Jarmı teiafi edecek derecede 
hıvvctlidir .Bununla beraber Al
m::ınya ilk vermiş olduau sozun 
ilerisine ~eçmivecek ve bir had • 
den zi,..•de silahlarını artttrmıya
caktır." 

Kısa Dış Haberler 
* Londra - Deyli Herald gazetcııine 

göre, Nevyork'a varmış olan ingili~ ban· 
kası direktörü Montagü, amerikan • in. 
giliz ve fransız paraları arasında mils. 
takar bir kambiyo kurulması için ko
nutmalarda bulunacaktır. 

* Pariı - Franıız • Polonya ticaret 
konUflDAları neticelenmiı ve mukavele 
imzalanmııtır. 

r·········· R. Pek~r'in ........... . 

i lnk ılab Dersleri J 
~::: Ankara .,e latanbuJ Oniverlİ· 1 

telerinde R. Peker'İD Hrdiii inkı· ! 
i lab deralerinde tutulan talebe i 
: notları, gözden geçirildikten ton· 1 
İ ra, ULUS BaaımeYiıace kitap ha· i 
i linde baıılmıthr. 124 aayfa tutan f 
! eser, yalnız basma maarafı kar- i 
İ tıhğı olarak her yerde ON KURU· I 
İ ŞA satılmaktadır. f 
············ ·················-··················· .. ··· 
zr muhafaza etmektedir. Huella'da hü
kumete tarafdar olan garnizon isi kuv· 
vetlere kartı harb etmek üzere Sevil'e 
doğru yola çıkmıştır. 

Bilbao'da halk hukümeti, valiyi ve 
cumuriyeti alkışlamıtlardır. 

Kadiks'de hükümete tarafdar olan 
kuvvetler valiyi ve mumaileyhin sara· 
yında kuşatılmıı bulunan hücum kıtala
nnı kurtarmak için asilere hücum etmiı· 
terdir. 

Evvelki gece Madridde hiçi bir ha
dise olrnamıştır. 

Madrid bu sabah normal bir hal ·s-
'" trrivor4st 
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Boğazlar rejimi bak ID a l yeai 
Jetin Karadenizde bulunduraııiı 
ceği tonilato mikdarı, yuk~ 

Boğazlar konferansı tarafından tasvib 
ıdilen ve bugün saat 22 de Montrö'de 
hnzalanacak olan yeni boğazlar rejimi. 
ne ait mukavelename metni şudur: 

Majeste BulgCK" kıralı, 

Fransa Cumur başkanı, 
Majste Büyük Britanya, İrlanda, ve 

ttenizler ötesi Britanya arazisi kıralı 
ye Hindistan imparatoru, 

Majeste Yunanlılar kıralı, 
Majeste Japonya imparatoru, 
Majeste Romanya kıralı, 

Türkiye Cumur başkanı, 
Sovyetik Sosyalist cumuriytelcri it. 

tihadı icra komitesi, 
Majeste Yugoslavya kıralı, 

24 temmuz 1923 tarihinde Lozan•da 
imza olunan sulh muahedesinin 23 Gn
cü maddesinde vazolunan prensip mu. 
cibince, boğazlar umumi tabirine dahil 
Çanakkale boğazında, Marmara denizin. 
de, ve Boğaziçinde mürur ve seyrıse. 
faini korumak suretiyle, tanzim etmek 
arzusu ile mütehassis olarak işbu mu
kavclenameyi, Lozan'da 24 temmu"! 1923 
de imza olunan mukavele yerine ikame 
etmiye karar vermişler ve murahhas o
larak atideki zevatı tayin eylemişlerdir: 

(Murab. asların isimleri) 

Bu murahhaslar saiahiyetnarnelerini 
ibraz ile usul ve kaidesine muvafık bu. 
larak atideki hükümleri kararlaştırmış
lardır: 

MADDE 1 -
Yüksek akid taraflar boğazlarda de

nizden mürur ve ı>eyrisefer serbestisi 
prensipini tanırlar ve tasdik ederler. 
Mezkur serbestinin kullanılması bun. 
dan böyle işbu mukavele hükümleriyle 
tanzim edilmiştir. 

MADDE 2-
Sulh zamanında ticaret gemileri aşa. 

ğıdaki üçüncü madde hükümleri kaydi 
ihtirazisi altında, hiç bir merasime tabi 
olmal,sızm, sancağı ve hamulesi ne o. 
lursa olsun, gece ve gündüz boğazlarda 
mürur ve seyrisefer hususunda tam bir 
6erbestiden istifade edeceklerdir. Bu 
gemiler boğazlardaki bir limanda dur
maksızın boğazlardan transit olarak 
geçtikleri takdirde işbu mukavelena. 
menin (1) numaralı lahikasında ~stifa. 

ıı derpiş edilenlerden maada, hiç bir 
resim ve mükellefiyete türk makama. 
tınca tabi tutulm1.vacaklardır. Boğaz

lardan geçecek olan ticaret gemileri, 
bu resim ve mükellefiyetlerin istifası. 
nı kolaylaştırmak maksadiyle, üçüncü 
maddede yazılı mevki memurlarına, 

isimlerini, tiibiiyetlerini, tonajlarını, 

gidecekleri yeri ve geldikleri yeri bil. 
direceklerdir. Kılavuz almak ve romor
kaj ihtiyaridir. 

MADDE 3 -
Adalar denizinden yahud Karadeniz. 

den boğazlara giren her gemi, beynel

milel sulh ahkam çerçivesi içinde türk 
nizamatı tarafından kullanılan sıhhi 

kontrol için boğazlar methali yakinin. 
deki bir sıhiye istasyonunda duracak. 
tır. Bir sarih sıbiye patentcsine malik 
veya işbu maddenin ikinci fıkrası hü 
kümlerine tabi olmadığını gösteren bir 
sıhiye beyannamesini haiz olan gemi

ler mevzuu bahsolduğu takdirde bu kon-ı 
trol gece ve gündüz mümkün olan en 
büyük süratle yapılacak ve bu gemiler 

boğazlardan mürürları esnasında ba~ka 
bir tevakkufa mecbu'r tutulmıyacaklar. 
dır. İçinde veba, kolera, sarıhumma, le. 
kelihumma vakaları veya çiçek hastalı
ğı zuhur eden veya yedi günden az bir 
zaman evvel bu hastalıklar zuhur etmiş 

olan gemiler ve keza beş defa 24 &aat
ten az bir zamandanbcri bulaşık bir li
manı terketmiş olau gemiler bundan ev. 
velki fıkrada gösterilen sıhiye istasyon
larında durarak türk makamatınca ta. 
yin edilecek sıhiye muhafızlarını ala.. 
caklardır. Bu hususta hics bir mükelle. 
fiyet ve resim alınnuyacak ve muhaf· ... 
lar boğazlardan çıkarken bir sıhiye is. 
tasyonuna bırakılcıcaklardır. 

MADDE 4-
Harb zamanında, Türkiye muharib 

olmadığı takdirde ticaret gemileri, bay. 
rak, hrunule, ne olursa olsun, ikinci ve 
üçüncü maddelerde derpiş edilen şart. 
lar dahilinde bogazlardan murur ve sey
ris fain serbestisindcn musLefid ola. 
caklardır. 

Kılavuz almak ve romorkaj ihtiyari. 
dir. 

MADDE 5 -
Harb zamanında Tiirkiye muharib bu

lunduğu takdirde Türkiye ile harb halin
de bulunan bir memlekete ait olmıyan 

ticaret gemileri, hiç bir suretle düşma. 
na muavenette bulunmamak şartiyle, bo. 
ğazlardan mürur ve seyrisefain serbes.. 
tisinden istifade edeceklerdir. Bu ge

miler boğazlara gilndüz girecekler ve 
gecsiş türk makamları tarafından her 
defada gösterilecek yolda vuku bula. 
caktrr. 

MADDE 6 -
Türkiye kendiı;ini. pek yakın bir 

harb tehlikesinde addettiği takdiıde i
kinci madde hükümleri her halde tatbi

ka devam olunacak ve şu kadar ki ge • 
miler boğazlara gündüz girecekler ve 
mlirur türk makamları tarafından her 

seferde gösterilen yoldan icra edile
cektir. Bu halde kılavuz almak mecburi 
ve fakat ücretsiz olabilecektir. 

MADDE 7-
('ficaret gemileri) tabiri işbu mu -

kavelenamcnin ikinci fasıl, harb gemi -
leri faslında, derpiş edilmiyen bütun 
gemilere şamildir. 

MADDE8-
1şbu mukavelename nazarında h,arb 

gemilerne ve onların vasıflarına ve ke

zahk tonilatolarmın hesabına şamil olan 
tarife işbu mukavelenamenin ikinci la
hikasında zikredilen tarifolerdir. 

MADDE 9 -

Mayi veya gayri mayi mahrukatın 

nakli için bilhassa ın~a olunmuş harb 

donanmasına aid muavin gemiler 13 ün
cü maddedeki evvelden ihbar kaydına 

tibi tutulmıyacakl:ır ve boğazları yal • 
nız geçmek şartiyle 14 ve 18 inci mad
delerde mezkur tonilato tahdidi hcsa -
bına dahli olmıyacaklardır. 

Bununla beraber diğer mürur şart
ları hakkında harb gemilerine teşbih e
dileceklerdir. E·ıelki fıkrada mezkur mu 
avin gemiler ancak sahih hedefe karşı 
top olarak azami 105 milimetre kalibre
sinde iki toptan fazla ve havai hedefe 
karfı azami 65 milimetre kalibresinde L. 
ki cihazdan fazla silaha malik olmamak 

şartile istisnadan istifade edebilecek
lerdir. 

MADDE 10-
Sulh zamanında hafif satıh gemileri, 

küçük hücum gemileri ve muavin ge· 
miler Karadeniz sahildarı devletlere ait 
bulunsun veya bulunmasın, bayrakları 

ne olursa olsun boğazlardan her hangi 
bir resim veya mükellefiyete tabi ol • 
maksızm serbest mürur hakkından isti
fade edec.klerdir. Şu şartla ki bunlar 
gündüz ve aşagıdaki 13 üncü ve onu mü· 
teaki. maddelerde zikredilen şerait da
hilinde gireceklerdir. 

Yukardaki fıkrada zikredilen sınıf
lara dahil olanlardan mada diğer harb 
gemileri ancak (bir rakam okunı;mamış
tır) ve 12 inci maddelerde zikredilen 
hususi şartlcır dahilinde mürur hakkına 
malik olacaklardır. 

MADDE 11 -

Karadeniz sahildarı devleleri, 14 tin
cü maddenin birinci fıkrasında zikredi
len tonilato mikdarından fazla bir toni
latoda olan saffıharb gemilerini, bu ge
miler boğazları birer birer ve azami iki 
torpido refakatine.le olarak geçmek şar
tiyle, boğazlardan geçirmek salahiyeti
ni haizdirler. 

MADDE 12 -
KDradenL: sahildarı devletler, işbu 

deniz haricinde inşa edilmiş veya satın 
alınmış denizaltı gemilerini, tezgaha 
vaz veya satış hususu vaktızamaniyle 

Türkiyeye ih'Oar edildiği takdirde üssü 
bahrilerine iltihak etmek üzere boğaz -
lardan geçirmek hakkına malik olacak. 
lardır. 

MezkQr devletlere ait denizaltı ge
mileri ,bu hususta Türkiyeye vakti za
maniyle izahat verilmek şartile bu de
niz haricinde kain tezgahlarda tamir e
dilmek üzere boğazlardan geçebilecek
lerdir. 

Her iki halde denizaltı gemileri 
gündüz ve suyun sathında ve Boğazları 
tek bapna geçeceklerdir. 

MADDE 13-
Harb gemilerinin boğazlardan geçi

şi için Türkiye hükümetine diplomasi 
tarikiyle evelden haber verilecektir. 

Evelden haber verme keyfiyetinin 
normal müddeti sekiz gün olacaktır. 

Fakat bu müddetin Karadenize gayri
sahildar devletler için 15 güne iblağ e
dilmesi arzuya şayandır. 

Evclde.ı ihbar muamelesinde, gemi
lerin gidecekleri yer, isim, tip ve 
adedi ve giüiş için geçiş tarihi ve avdet 
edilecekse dönüş tarihi bildirilecektir. 

Her tarih değiştirmek keyfiyeti Uç 
giin evvel yapılacak yeni bir ihbara ta
bi olacaknr. 

Gidiş müruru için boğazlara dühul 
keyfiyeti ilk evvelden ihbar muamelesin
de bildirilen tarihten itibaren beş gün
lük bir mühlet zarfında vuku bulacak
tır. 

Bu mühleti.!-. hitamından sonra ilk 
evvelden ihbar keyfiyetinn tabi olduğu 
şeıait dahilinde yeni bir ihbarda bulunu· 
lacaktır. 

Mürur esnasında bahri kuvvet ku
mandanı, tavakkufa hacet kalmııkıı.ın, 
Çanakkale veya Boğaziçi methalindeki 
bir işaret istasyonuna emri altındaki 
kuvvetin tam teıekkülünü bildirecektir 

MADDE14- l 
Boğazlarda transit halinde buluna

bilecek bütün ecnebi bahriye kuvvetleri
nin azami tonilato yekfuıu 15 bin tonu 
geçmiyecektir, gu kadar ki iıbu muka
velenamenin on birinci maddesinde zik
redilen hal bundan müstesnadır. 

Bununla beraber evvelki fıkrada zik
redilen kuvvetler dokuz gemiden fazla 
olmıyacaklardır. 

Karadenize sahildar olan veya olmr
yan devletlere ait olup 17 inci madde 
hükümlerine tevfikan boğazlardaki bir 
limanı ziyc:rete giden gt:miler bu toni· 
lato mikdarına dahil olmıyacaklardır. 

Kezalik geçerken bir sakatlığa uğ

nyaı harlı gemileri bu toniliitoya dahil 
olmıyacaklardır. 

Bu gemiler tamirat esnasında Tür
kiye tarafnıdan ittihaz edilen hususi 
emniyet hükümlerine tabi olacaklardır. 

MADDE 15 -
Boğazlarda transit halinde bulunan 

harb gemileri hamil olrıbilecekleri hava 
sefinelerini hiç bir halde istimal edemi
yeceklerdir. 

MADDE 16-
Boğazlarda transit halinde bulunan 

harb gemileri sakatlık veya deniz arıza
sı halleri hariç olmak üzere geçişleri i
~in kendilerine lüzumlu olan vakıttan 
lazla boğazlarda tavakkuf etmiyec"k
lerdir. 

MADDE 17 -
Yukardaki maddeler hiikUmleri ,to

nilatosu veya teşekkülü ne olurı;a ol
sun bir deniz kuvvetinin türk hüküme
tinin daveti üzerine mahdut bir zaman 
için nezaket ziyaretinde bulunmak ü
zere Boğazlardaki bir limana gitmesine 
hiç bir suretle mani olmıyacaktır. 

Bu kuvvet dühul için takip ettiği 
aynı yoldan Boğazları terkedecektir, 
ıu kadar ki 10, 14 ve 18 inci maddeler 
hüklimlerine tevfikan Boğazları tran
sit olarak geçmek için lazım gelen şe
raiti haiz ise bu hükümden müstesna
dır. 

MADDE 18-
Karadeniz ıahildarı olmıyan devlet

lerin sulh zamanında bu denizde malik 
olabilecekleri tonilato yekQnu atideki 
şekilde tahdit edilmiştir: 
a - Aşağıdaki b fıkrasında zikredilen 

hal müstesna olmak üzere mezkur 
devletlerin tonilato yekunu 30.000 
tonu geçmiyecektir. 

b - Herhangi bir zaman Karadcni .. <.le
ki en kuvvetli donanmanın tonila
tosu, işbu mukavelenin imzası ta
rihinde bu denizde bulunan en kuv
vetli donanmanın tonilatosunu la
akal 10.000 ton geçtiği takdirde, a 
fıkrasında zikredilen 30.000 tonila
to yekunu o derece ve nihayet aza-

' mi 45.000 ton oluncaya kadar tez
yit edilecektir. Bu maksatla her sa
hildar devlet işbu mukavelename
nin 4 numaralı lihikası mucibince 
tUrk hükiimetine her sene 1 kinu
nusani ve 1 temmuzda Karadenis· 
deki donanmasının tonilato yekQnu
nu bildirecek ve tUrk hillrllmetl de 
bu malQmatı diğer lkidlere ve Mil· 
letler cemiyeti umumi kitibine ib
lağ edecektir. 

c - Sahildar olmıyan herhangi bir dev• 

ve b fıkral&rrnda zikredilen to 
to yekCtnunun üçte ikisini ge 
yecektir. 

d - Bununla beraber Karaden~~ ~d 
dan olmıyan bir veya ınutC<> 

devlet insani bir maksatla bu dt 
• t 

ze bahri kuvvetler göndermek 
15 

dikleri takdirde mecmuu hİÇ 
veçhile 8.000 tonu geçmiyecek 0 

bu kuvvetler, işbu mukavel~~ 
nin on üçüncü maddesinde zı . 
len evelden ihbar usulüne tfıbl, 
tulmaksızın rşağıdaki şerait dal 
sinde türk hüki.imetinden ınusa 
almak suretiyle Karadenize ~ir< 
leceklerdir: 

Yukardaki a ve b fıkralarında s 
redilen tonilato yekunu dolm<>dıvsa 
gönderilmesi istenilen kuvvetlerle 
yekun aşmıyor ise Türkiye hükUıoC 
kendisine arzedilen talebi aldıktaıı 5 

ra en kıta bir zamanda bu müsa:ıdt 
bahsedecektir. 

Ş~yet mezkur tonilato yekunu esast 
doldurulmuş ise ve yahut gönderilııı'r" 
istenilen kuvvetlerle bu yekun aşı?'°dt' 
Tiirkiye hükümeti mUsaade talebııt . 
diğer Karadeniz sahildar devlc:tlerW 
derhal haberdar edecektir ve bu dc:"1' 
ler haberdar edildiklerinden 24 fi# 
sonra buna itiraz etmez.lerse Tiir1'i1' 
hükümeti alakadar devletleri. nihlf 
48 saat gibi kafi bir ır.ühlet zarfrnli' r 
Hlkadar devletlerin taleplerine vef10eJ 
karar verdiği neticeden haberdar edt' 
cektir. 

Sahildar olrruyan devletlerin ~ 
kuvvetlerinin Karadenize bundan'°· 1 
vaki olacak her duhulü, yukarda~ı ti 
ve b fıkralarında zikredilen tonıJJ 
yekununun müsait olduğu derecede f' 
pılabilecektir. 

'ıtl 
e - Karadenizde mevcudiyetterı 

maksadı ne olursa olsun sahil~ 
'\t•• 

olmıyan devletlerin harp geı:nı ıc-l' 
Karadenizde 21 günden fazla 
mıyacaklardır. 

MADDE 19- I' 
Harb halinde Türkiye muhari~ 0 ıs 

madığ ıtakdirde harb gemileri ıo ıli P 
inci maddelerde münderiç aynı şart\,c 
dairesinde boğazlarda tam bir mürWdr 
aeyrisefain serbestisinden istifade e 
ceklerdir. 

Bununla brealıor bütiln mubarif' 
devletlerin harb sefinelerinin boğaılll~ 
dan geçmeleri memnudur. Şu kadar 51 
işbu mukavelenamenin 25 inci madd:1~ 
tatbikatına dahil o:ian haller ve ke:ı:\, 
cemieyti akvam paktı kadrosu dabill 

5 
de aktedilip işbu paktın 18 inci mndd~i· 
hükümlerine tevfikan tescil ve neı,;re 
len ve Türkiyeyi de teahhüt altına ıc;; 
yan bir mütekabil müzaheret mun.be ~· 
si mucibince taarruza ugrıyan bir oe,rı 
lete yapılan müzaharet halleri buı:ıd 
müstesnadır. t# 

Yukardald fıkrada ittihaz ediJeıı. , 
rur memnuyetlne rağmen, 10 ili ıs.~· 
ci maddelerdeki tah'didat tatbik edıl 
Yecektir. 

ııı: 
Karadeniz aahildarı olan veya ol "" 

·ıe•· 
yan muharip devletlerin harb geı1'1 

• 

merbut oldukları limanlardan ayrr b" 

========================================================================================================~~ 
yan insanın tetkikine girişilmiştir. Orada madde, tün vakitlerini hasretmektedirler. Velhasıl or' 5• Tefrika No. 1 

BiLtm:ltYEN iNSAN 
bilmiştir. Küçükleri ve büyükleri, sağlamları ve 
hastaları, alimleri ve cahilleri, zayıf akıllıları, de
lileri, kurnazları, canileri tanımıştır. Köylüler, pro
leterler, memurlar, iş adamları, dükkancılar, poli
tikacılar, askerler, profesörler, mekteb muallimle
ri, papaslar, aristokratlar, burjuvalarla düşüp kalk
mıştır. Tesadüf· onu filozofların, sanatkarların, şa
ir ve alimlerin yolları üzerinde bulundurmuştur. 

Bazen de jenilerin, kahramanların ve velilerin. Ay
nı zamanda, beynin baş döndürücü genitliği içinde, 
nesiçlerin dibinde, bütün uzvi ve dimaği hadiselerin 
özü olan gizli mekanizmaların hareket edişlerini 

görmüştür. 

teşekkülünün ve yaşayan insanı tahakkuk ettirmeye derin olan ferdiyet meseleleri ile onun şimik e., 
doğru gelişmesinin bütün derecelerinde tetkik O· larına yaklaşılmaktadır. el' 
lunmaktadır. Mayilerin ve vücud höcrelerinin ter· Maddeyi teşkilatçı gayretinde müşahe~ıı· 
kibinde bulunan en küçük uzviyetlerin, mimarisi mek, yafayan mahlukların hassalarını, vücud~ 
X şuaı tarafından gözlerimiz önüne konulan zer· zun ve 'uurumuzun mürekkebliğini görüp arıl .,
relerin yapısı ve maddi teşekkül Un daha yüksek bir için, bu kitabı yazana, bu araştırmalarda ihtıs:"5 el" 
seviyesinde, ilkel cevherin· (substances prot~ique) bibi olmuı alimleri dinlemek ve onların tecri.l~jjİ' 
kocaman zerrelerinin ve durmaksızın bunları biri- rine bakmak yetmiştir. Müellif, aynı zamanda, ,,. 
birinden ayırıp inşa eden mayaların teşekkülü tet- yolojiden metafiziğe kadar çeşidli mevzula~ ı.-il 
kik olunmaktadrr. Aynı zamanda, uzvi mayilere karrüb etmek imldnını da elde etmiştir. ~i!Jleıı" 
terkiblerini değişmez halde muhafaza ve höcrele- zamanı çoğaltan usuller, ilk defa olarak, fenrı1'\ıı'' 
rin yaşamasına lüzumlu iç muhiti teşkil etmek im- rine verilmiştir. Denilebilir ki Welch'in in~e :ıe~· 
kanını vermekte olan fiziko - şimik muvazeneler, mı ile Frederick T. Gates'in ameli idealizf!ll• fi., 
yani kısaca, fiziyolojik hidiselerin timik manzara- ner'in zihninden yeni bir biyoloji telakki"i ,.: ~1111i• 
lan da gözden geçirilmektedir. Orada, höcreler. tırma usulleri çıkarmıştır. Flexner, safi ili J ~~~-r 
bunların cemiyet halindeki teşkilatları ve iç muhit yetine, çalışanların vaktini tasarnıf etmek. r-ı:~ıe~ 
ile olan mUnaaebetlerinin kanunları; uzuvlarla kan elbirliklerini kolaylaştırmak ve tecrübi tc:krıı ıı· 
ve safra gibi akıcı maddelerle meydana getirdikleri ıslah etmek imkinlarını veren teşkilatlandı~ ,., 
topluluk ve onun kosmik muhitle olan münasebetle- ıullerinin yardımını temin etmiştir. Bu ic"dl tıııfıı' 
rl; §İmik cevherlerin vilcud ve ıuur üzerindeki tesir· yesindedir ki hakimiyetimiz altına alınm851• f t#' 
lerine d~ bakılmaktadır. Diğer bir takım ilimler bir devirde, birçok insanların ömürlerini s:ır :ct'dl' 
orada, vücudumuzda bulunulları iltihablı hastalık· lerini istilzam edebilecek olan mevzular h3 yıl" 
lara sebeb olan bakteriler ve mikroblar nevinden 9ayet zahmete katlanırsak, her birimizin sıı 
küçücük mahlQklarm; bunlara karçı durmak için bilgiler elek etmemiz kabildir. _ rfl,1•r' 
ncaiclerle yukarda bahsettiğimiz mfyilerin kullan· İnsan hakkında buF.iin malik otdu~m ı:ı.: • ırl~ 
dıkları mucizeli nııtalarm; kanser ve kalb huta• lar sayısının çokluğu bunları kullan:ıbil :ı; C: Je' 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

MUELLII<'IN iLK SÖZLERi 

Bu kitabı yazmış olan bir filozof değil, sadece 
ilim adamıdır. Hayatının büyük bir kısmını canlı 

mahliıkları tetkik için laboratuvarlarda, bir kısmı· 
nı da, geniş al.:mde, insanları seyredip anlamağa 

uğraşmakla geçirmektedir. İlmi müşahede sahası

nın dışında kalan şeyleri tanımak iddiası onda yok
ıur. 

Bu kitabta, maliimla mümkünü açıkça biribirin
den ayırd etmeğe ve meçhul ile bilinmezin mevcu· 
diyetini tesbite çabalamıştır. Ferdi, bütün zaman· 
ların ve bütün mekanların müşahede ve tecrübele
finin mecmuu olarak telakki etmiştir. Fakat tarif 
ettiğini bizzat görmüştür. Yahut bunu, beraberce 
:ialıştığı adamlardan doğrudan doğruya lSğrenmiş
tir. Hayatın hadiselerini şaşırtıcı mürekkeblikle
riyle, kendi tarafından gayret ve liyakat gösteril· 
meksizin, tetkik etmek imkanlarını veren ıartlar 

içinde bulunmak taliine mazhar olmuş tur. Beşeri 

f aaJiyetin hemen bütün şekillerini müphede ede-

Modern yaşayışın şekilleridir ki ona bu azamet
li manzara karş_.ısında bulunmak imkanını vermit
tir. Onlar sayesindedir ki, her öiri ,bir alimin bü
tün ömrünü tüketen türlü sahaları dikkat ve mü
,ahedesi altında bulundurabilmiştir. O, aynı za
manda, eski ve yeni dünyada yaşamaktadır. Hayat
tmın büyük kısmını Rokfeller Institilte lor Medi· 
cal Researcb'de geçirmektedir; çUnkU kendisi, Si
mon Flexner tarafından bu enstitüde bir araya top· 
lanmış olan adamlardan biridir. Orada o, Jacques 
Loeb, Meltzer ve Noguchl gibi ve diğer büyük 
ilimlerin, eısiz mütehassısların elleri içinde bayat 
hadiselerini seyretmek fırsatını bulmuştur. Flex
ner'in dehaaı sayesinde, bu laboratuvarlarda. timdi· 
ye kadar erioilememit oldutu bir &eniıtlkte, yasa· bkları iibl, tereddi ettiren m'razların tahliline bil· birer eneeldir. Bilgimiz, kullanılabP" 



lundukları takdirde bu limanlara iltica 
edebileceklerdir. Muhariblerin harb ge
mileri boğazlarda bir guna zaptümüsa
dereye tevessül etmiyecekler, muayene 
ve taharri haklarını kullanmıyacaktar 
ve hiç bir hasmane harekette bulunmı

yacaklardır. 

MADDE 20-
Harb zamanında Türkiye muharib ol· 

duğu takdirde 10 ila 18 inci maddele~ 
hükümleri tatbik olunmıyacaktır. 

Harb gemilerinin geçmesi tamamen 
türk hilkümetinin re}' ine bırakılacaktır. 

MADDE21-
Türkiye kendısini pek yakın bir haı b 

tehlikesi tehdidine maruz hissettıği tak· 
dirde, işbu mukavelcnamenin 20 inci 
maddesi hiıkumlerini tatbik etmege hak· 

kı olacaktır. 
Yukarda .i fıkranın Turkiyeyc bah-

§Cttı~i hakkın Turl.iye tarafınd~n ıs -
timalindcn evvel bogazları geçmış olup 
bu suretle tabi oldukları limandan ayn 
bulunan harb gemilerinin bu lim nlara 
iltihak etmelerıne mü aade olunabilc • 
cektir, Bununla berabeı şurası mul.ar -
Terdir ki Turkye, tavır ve harcı. ti iş -
bu m ddenin tatbikine sebeb olan dev -
letin gemil rini bu haktan istifod ... ttir-

miyebılir. . .. 
Türkiye hiıkiımeti yukardakı bırın· 

ci fıl.ranın kendisine bahşcttigi zıliil\i
yeti istimal ettigi takdirde bu hususta 
diğer nkidlere ve Cemiyeti Akvam ka. 
tibi umumisine tebligatw buluna\..aıttır. 
Eğer Cemiyeti Akvam meclisi Turki} c 
tarafından bu suretle ittilıaz edilt-n ted
birlerin haklı olmadığına üçte iki ek • 
sriyetle karar verirse ve eğer içbu mu
kavelename} i imza eden diğer akidle· 
rin ekseriyeti de kezalık bu reyde bu
lunursa Türkiye hükümeti mevzuu bahis 
tedbirleri ve kezalik i§bU mukavelena
mı.:nin 6 mcı maddesi mucibince alacagı 
tedbirleri kaldırmağı teahhüd eyler. 

MADDE 22 -
İçinde veba, kolera, sarıhumrna, le

kclihumma vakaları veya çiçek haatahğı 
zuhur eden ve yahut yedi gUndcn beri 
zuhur etmiş bulunan harb gemileri ve 
kezalik bulaşık bir limanı beş kere 24 
saatten az bir müddetten beri terkctmi;ı 
bulunan gemiler, boğazları karantina al· 
tında geçmeğe ve l>oğazların bulaştırıl· 
masuıa m~lı.nl bırakn•ot:ıak İ!.(İ:l gemidr 
mcvcud vesait ile lazım gelen tahar fur 
tedlıirlerini almağa mecburdurlar. 

lluua gemileri 
MADDE 23-
Akdeni::le Karadeniz arasında sivil 

hava gemilerinin mürurunu temin ıı.ak· 
sadiyle TürHye hül:ümeti, memnu mın
taknl:ır haricinde olarak, bu mürura 
m:ı.h us hava yollarını gusteı eccktir. 

Umumi lıiikiimler 
MADDE24-

24 temmuz 1923 tarihli boğazlar re .. 
jirnine müteallik mukavelename muci
bince te~kil olunan beynelmilel komis
yonu vazife ve salllhiyetleri türk hükil
metine intikal etmiştir. Türk hükümeti 
11, 12, 14, 18 inci maddelerin tatbikatı
na mütedair maJUmatı venneği ve ista• 
tistikleri toplamağı teahhüd eyler. 

1 bu mukavelenin boğazlardan harb 
gemilerinin geçmesine teallitk eden bü. 
tün hükümlerini icra ctmeğe türk hü
kümeti itina edecektir. 

Tilrk hükümeti, boğazlardan yakın
da ecnebi bahri bir kuvvetin geçeceğin
den haberdar olunca diğer akidterin An. 
kara'daki mümessillerine bu kuvvetin 
teşekkülünü, tonilatosunu, ve boğazlara 
dühul için derpiş edilen tarihi ,ve ica
lnnda avdet için muhtemel tarihi bildi. 
recektir. 

Türkiye hükümeti cemiyeti akvam 
katibi umumiliğine ve diğer akidtere her 
sene birer rapor ver cek ve bu raporda 
boğazlarda ecnebi harb gemilerinin ha· 
rcketini gösterecek ve işbu mukavele
namede derpiş edildiği Uz~re ticaret ve 
b:ıhn vehavai seyrisefain hakktnda fay· 
dalı bütün mallımatı verecektir. 

MADDE 25 -
İşbu mua.h denam nin hiç bir hük· 

mii Türkiye için veya cemiyeti akvam 
azasından bulunan biltün diğer akidler 
için cemiyeti akvam paktından müte
vellit hukuk ve vecibeleri ihlal ctmiye
cektir. 

Nihai hiihiim/,•r 

MADDE 26 -

İşbu mukavelename mümkün mer
tebe kısa bir zamanda tasdik olunacak
tır. Tasdiknameler Fransa cumuriyeti 
hükümetinin Paris'deki evrak hazinesi
ne tevdi edilecektir. 

Japonya hükümeti tasdikin icra edil
diğini Paris•dcki diplomasi mümessili 
vaaıtasiyle Fransa cumuriyeti hüküme
tine bildirmekle iktifa etmek salahiyeti· 
ni haiz olacaktır ve bu takdirde tasdik
nameyi mümkUn olduğu zaman tevdi e
decektir. 

Türkiyenin tasdiknamesi dahil oldu
ğu halde altı tasdikname bu suretle tev· 
di edilince bir tevdi zabıtnamesi tanzim 
kılınacaktır. 

Bu hususta evvelki fıkrada derpiş e
dilen tebliğ, tasdiknamenin tevdiine 
muadil addedilecektir. • 

İşbu mukavelename, bu zabıtname 
tarihinden itibaren meriyet mevldinc 
girecektir. 

Sıvil hava gemileri türk hu1tümeti
nc g .. yri munt zam uçu lar için üç gıin 
evvel haber vermek ve muntazam ser
visler i··in geçi" tarihlerini umumi suret
te evvelce haber vermek suretiyle bu 
yollardan istifarl.. edebilcceklrdir. 

Fransa hükümeti yukardaki fıl:ra
da derpiş edilen zabıtnamenin musad
dak bir suretini ve sonradan tevdi ol J

nacak tasdiknamelerin zabıtnamelerini 
bütün diğer akid devletlere verecektir. 

MADDE 27 ..!.. 

Meriyete girdikten itibaren işlm mu· 

kavelename 24 temmuz 1923 Lozan mu
ahedesini imza eden bütün devletlerin 
iltih:\kına açık bulunacaktır. 

Her iltihak diplomasi tarikiyle Fran
sa cumuriyeti hültümetine tebliğ edile
cek ve bu hUkUmet de diğer akidlere ".>il· 
direcektir. Bu iltihakın hilkmü Franaa 
hükümetine tebliğ edildiği günden iti· 
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dlği tarihten itibaren 20 senelik bir I Boğazlar maka el 
müddet için cari olacaktır. v 

Bununla beraber itbu ınukavelena-

menin birinci maddesinde temin olunan b gla I• 1 
mürur ve seyrüacfai~ •c.~bestis_i .pren- D za 8DIJOr 
sipi gayri mabdud bır muddct ıçın cll· • 

izdir. 
Mezkur 20 senelik devrenin hitamın-

dan on ıene evvel yUlaıek lkidlerden hiç 
birisi Fransa hükümetine mukaddem bir 
fesih ihbarnamesi vermediği takdirde, 
işbu mukavelename iki sene geçinceye 
kadar meri kalacaktır. 

Fesih ihbarnamesi gönderildikten 
sonra bu ihbarname Fransa hlikümeti 
tarafından diğer akidlere tebliğ edile

cektir. 
İşbu mukavelename bu madde hü

kümlerine tevfikan fesih edilecek olur
sa diğer akidler yeni bir mukavele hıi
kümlerini tayin etmek üzere bir kon
feransta kendilerini temsil ettirmeği 
teahhüd eylerler. 

MDDE 29 -
İşbu mukavelenamenin meriyete &ir. 

rnesinden itibaren her beş senelik bir 
devrenin hitamında akidlerden her biri 
mul:avclenamenin bir veya muhteJıf 
hükümlerini tadil için teklifte bulun
mak teşebbüsünde bulunabilirler. 

Kabul edilebilmek için, yüksek fikıd
lerdcn biri ta.rufındnn dermeyan olunan 
tadil tnlebi, 14 üncii veya 18 inci mad
denin tadili mevzuu bahis ise diğer bir 
akid tarafından ve başka maddelerin ta
dili mevzuu bahis ise diğer iki akid ta
rafından takviye edilmelidir. Du suret
le takviye edilen tadil talebi, cari olan 
beş senelik devrenin hitamından liç ay 
evvel bütün akidlerc tebliğ edilecektir. 
Bu tebliğ, teklif olunan tadilatı ve es
babını gösterecektir. Bu teklifler üze -
rine diplomasi tarikiyle netice iatihaa -
ti mümkün cılmaı:sa yüksek Akidler bu 
hususta toplanacak bir konferansta ken
dilerini temsil ettireceklerdir. Bu kon· 
ferana ancak ittifakı ari ile karar vere.. 
bitecektir, ancak 14 ve 18 inci maddele
re müteallik tadil meseleleri bundan 
müstesnadır, ki bunlar için yüksek a
kidle.rin dörtte UçünUn ekseriyeti kafi 
gclecektiı'. Bu ekseriyet Türkiye dahil 
olarak Karadeniz sahildarı akid devlet· 
lcrin dörtte UçünU ihtiva etmek üzere he 
snp edilecektir. 

Yukarıda anılan murahhaslar ifade
lerini tasdik zımnında işbu mukavele· 
nameyi imı:a etmişlerdir. 

Montrö'de 20 temmuz 1936 da 11 
nüsha olarak yapılmıştır ve murahhas
ların mühiirlerini hnvi olan birinci AÜS· 

ha Fransa cumuriyeti hükümetinin ev
rak hazinesine tevdi edilecek ve diğer
leri ikid devletlere verilecektir. 
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Bugünkü tarihli mukavclenamenin 
imzası esnasında zirde imzası bulunan 
murahhaslar, kendi hükümetlcrini tcah
hüd altına alarak :itideki ahkamı kabul 
ettiklerini beyan ederler: 

ı. - Türkiye, mezkur mukavel na
me mukaddimesinde tarif cdilmi~ olan 
boğazlar mıntakasını derhal yeniden as
kerile§tire bilecektir. 

(Başr I. inci sayfada) 
liomltesinin muhtelif akorlara göre ter
tip ederek tabettirmiş olduğu yeni mu. 
kavele projesi reis tarafından madde 
madde reye konmuş, ve bazı maddeler 
hakkında küısük birer müzakereden son· 
ra kabul olunmu~tur. 

ı! dakikalık bir teneffüsten sonra 
gene gizli celseye devam olunduğu va
kit, doktor fevfik Rüştü Aras Lozan 
munhedcsinin 23 iincü maddesinin der· 
desti imza ol:ın mul·aveledc tatbik şek
li tespit edilmiş olduğunu ve Türki} e
nin Lozan sulh muahedesinin d" b r • h
kamına, bütün tealıhüd..ı.tına oldu u gi
bi sadık kalması tabii buhındu w unu ve 
bu mey anda askeri mezarlıl ların b 1 ı • 
mm , murakabesine ve ziyaretine ın ım 
gelen tcshilatı şimdiye kadar old u 
gibi göstermekte bittabi devam ecl cc
ğini söylemiştir. 

Tür • murahlıasının bu l.ıe} anatı, l ü
tün heyeti murahhasalaı· tarafınd n 
Türkiye lc'hine samimi, parlak te.::a' ür· 
ler yapılmasına vesile teşkil etmiştir. 

Bundan sonra büyük salona geçilmiş, 
ve bu sefer gazetecilere ve samiine de 
açık bulunan resmi celseye başlanmıştır. 

Jflll kavcle tasdii' ediliyor 
Reiı Brus, yeni tanzim edilen muka

vele metninin hususi celıelerde madde 
madde okunarak kabul edilmiş olduğu. 
nu ve bu vesile ile şimdi mukavelenin 
heyeti umumiyeıini reye koyacağını 

&öyledikten sonra, "Quelqu'un deman
de.t.il la parole?'' sualiyle bütün dele. 
easyonların reylerini sormuştur. 

Hiç bir taraftan itiraz vaki olmadı
tını gören reis, yarım dakika kadar bek. 
}edikten sonra "La nouvelle convention 
des Detroits est adoptee a l'unanimite" 
cümlesiyle tUrkterin bu en haklı dava. 
!arını konferansta hazır bulunan bütün 
mttıetlerin tasdik etmiş olduklarını bU. 
tün dünyaya ilin etmiıtir. 

Bunu müteakip Lord Stanley ile baş· 
lıyan nutuk serisi, bir taraf tan konfe. 
ransı cidden yüksek bir liyakatle idare 
etmiş olan reis B. Bruı'a kartı bütün 
heyetlerin teşekkür duygularını bildir. 
mcktc beraber, bir taraftan da Atatürk 
Türkiyesi hakkında ayni heyetlerin ne 
derin bir hUrmet hissi beslediklerini 
göstermiye de parlak bir vesile te§kil 
etmiştir. Bunlar arasında Pol Bonkur'
un, japon murahhası Sato'nun, ikinci 
reis Politis'in ve bütün Balkan devlet
leri murahhaslarının sözleri ehemiyct
le kaydedilmek icabeder. 

Tezahürat arasında Türkiyenin bu 
l:onf eranstan bir kat daha büyümüş ve 
yükselmi§ olarak çıktığı yalnız bizle. 
rin nazarı dikkatini celbetmelcle kalma
mış, ayni noktaya bir çok murahhaslar 
tarafından nutuklarında işaret edilmiş· 
tir. 
İmza merasimi, pazartesi akşamı ls. 

viçrc aaatiyle ıaat 22 de büyük mera. 
aimle Montrö - Palas salonlarında ya
pılacaktır. 

de yarın boğazlar mukave1enamcsinin, 
imzalanmasından ıonra boğazlar balge. 
si hemen askeri kuvvetlerimiz tarafın· 

dan işgal edileceğndcn, İstanbul gazete
cileri kahraman askerlerimizin girişinde 
hazır bulunmak üzere Çanakkaleye ha
reket ettiler. 

Anharcı ve lswnbul radyol<ıı-ı im
za merasimi 1ıa1,1an<lakı haber-

lcri rıe§redt•ccT;Jer 

24 temmuz 923 tarihli Loz:ın muahe· 
desi ile kabul edilmiş olan bo w azl r re.. 
jimini, beynelmilel vaziyetin yar ttı ı 

· huzursuzluk karsı ında yurdumuzun 
ınniyetini temin ınaksadiyle yeni e. 

raite intibak ettirmek için hükUmeti .. 
mi '1 daveti üzerine alakadar devletle-

rin i tirakiyle Montrö'de toplanmış o. 

lan konferans, dünkü toplantısında, ye .. 

ni mukavele projesini tasvib etmiş bu. 
lunuyor. 

Yurdumuzun müdafaası bakımından 
olduğu kadnr Avrupanın bugünkü siya· 

si durumu itibarile de dönüm noktası 

teşkil eden bu netice, bu akşam 1sviçro 

saati ile 22 de yapılacak olaıı imza me• 
ra imi ile Türkiye harici siyasetine dai• 

ma hakim olan dUrliat ve açık hareketin 
bütün milletlere imtisal nüı6unesi teşkil 

edecek bir vesikası haline gelmektedir. 
Bizim emniyetimiz ve dUnya banıı-

nın emniyeti için yıllardanberi üzerinde 
o kadar haaaaaiyetle durarak hallini bU, 
yük bir sabırsızlıkla beklediğimiz bo
fazlar meselesinde varılmIJ olan bu 
netice, bUtün memleket içinde büyülC 
bir aevinçle kaCJılanmııtır. 

BugUn muhtelif yerlerden aldığımı• 
telgraflar bunun en gUzet ifadeleridir. 

Anadolu ajanar, bu tarihi Mdisenin 
safha Hfha memleket içinde yayılma
lını temin için elinde bulunan bUtUn 

imkanlardan istifade ederek bugün sa .. 
at 18 den itibaren devamlı bir neŞ:riyata 
başhyacaktır. Gerek Ankara ve gereJC 

İstanbul radyoları bugünk::i emisyonla• 
rında Boğazlar mukavelesine aid ha· 
bcrlere en geniş bir yer ayırmakla be· 

raber saat 23 den itibaren de daimi ola· 
rak açık bulunacak ve Montrö'de-ı, im. 

zaya tekaddüm eden saatlerdeki hava 
ile imza merasimine ait olarclt alaca· 
ğımız haberleri devamlı surette neşre• 
deceklerdir. 

Biz, 22 haziranda ilk toplantısını ya• 
pan ve Milletler cemiyeti konsey ve a• 

sambte toplantı1ariyle inkıtaa uğramıf 
bulunmasına rağmen Boğazlar konfe· 

ransmın bir ay kadar kısa bir zaman i· 
çinde ve beynelmilel münsebatta enu ·r 
tesadüf edilen bir muvaffakiyetle hı& 

davamızın haltedilmi§ bulunmasındll!l 

dolayı ltarilcrimlıi en içten hiıl:•lo 

tebrik etmeği bir vazife sayarız. (A.A.) 

Bundan başka, boğazların yeniden 
askerileştirilmesine rağmen, Türkiye 
bükümeti, Türkiyede cari hava nizam
namesi mucibince izin alan sivil hava 
gemilerinin tamamen emin bir surette 
Avrupa ile Asya arasındaki türk erazisi 
Uzerinde uçmaları için lazım gelen tes· 
hilatı gösterecektir. 

baren merl ve muteber olacaktır.. . 1 
MADDE 28 -

İşbu mukavelename merıyete gır 

2. - 15 ağu5tos 1936 dan itibaren 
Türkiye bükUmeti mezk\ır mukavelena
mede musarrah rejimi muvakkaten tat
bik edecektir. 

3. - İ§bu protokol bugünden itiba
ren meri ve muteberdir. 

l•tanbul gaaeıecileri Çaruık1wle
ye lıarel\et f>ttilcr 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Montrö'-

t11I03A A1IJOaliOCOtL1T o. 
l' azılarınu.ıın çokluğu dolayı•U. 
"Cengel kitabı,, ıe/rikam~ bu
giln koyfimadık. Okurlarımısdan 

Ö:GÜr dileri:ı. 

Uçmak müaaadeai verildiği haller i- ı 
'"İn boğazlar mıntakasında takib oluna
~ak yol zaman zaman gösterilecektir. 

~================~==================-=~=========~~~==-==========----
b·ı k . in sentetik ve kıaa olmalıdır. Bundan do- etmek gerektir. rı imkunGızlığını biliyordu, Ancak, buna teşebbüs leketler, Rusya gibi tngiitere, Fransa, ve Alman• 

ı me ıç ' . . " d" . . ·ı .,. t . . . 1 ... k ,,. 'ld !ayıdır ki bu eserin mücllıfı ken ımızın ı ~ı ns:ı.n hakkında bildiklerımm >UÇU ır cı etmiş olmasaydı bir başkaaı mutlak te~ebbUs ede- ya dahi Birleşik Devletler gibi aynı tehlikeler 
hakkında bir eser tedvinine. kal~ı~mamış~ır: Zı.ra haline getirmekteki &.'Deli zarure in ciddi bir zara- cckti. Zira, insan bugUn, medeniyeti, girmiş oidu- karşısındadırlar. BUtün insanlığın dikkati makin&• 
böyle bir eser, ne katlar telhıs edılır~e edılsın, hır- rı olmuıtur. Bu da, mütahede ve tecrübelerin neti- gu yolda takil> etmekten acizdir. Zira insan orada lanlan ve fizik ilmıden dönüp insan vücud ve zo-

k d 
... e cildden mürekkeb oturau. O, sadece celerinden başka şeyler olmayan faraziyelere dog- tereddi etmektedir. Can ız madde {enlerinin güzel- kasına: mevcud olmualardı makinaların da, New-

aç uzın . . · ı · · ·· · 'ıerkesin antayal>ileceği bir sentez yapmak ıstemış- matik bir şekil verm~ktir. Fiziyolojt!:t erın, IJlenıst- liği ile gözleri kamaşan insan, vücud ve ~uurunun, ton ve Einatein Alemlerinin de me'lcud olmıya-
tir. Bu ııebebie, muciz olmağa ve birçok esaslı mef- lerın, hekimlerin, terbiyecilerin, ekonomistlerin, yıldızlar alemininkiter kadar çetin, f:ıkat daha l.a- cakları fiziyolojik ve dimaği menşelere çevrilmell
humları dar bir sahaya sıkıştırmağa ve ancak, ipti- sosyolojistlerin yıll:ırca dikkatlerıni sarfetmiı ot- ranlık kanunlara bağlı olduğunu ve tehlikeye gır- dir. Bu kitabın, zamanımız insanına taalllUk eden 
dai olmamağa, halka realiteni.ı hafifletilmiş veya dukları çalı,maları, ekseriya, birkaç kelimede, bir- medil·çe bunlara itaatsizlik edemiycceğini anlama· ilmi mutaların bir araya toplanmıı bir hulasasını 
çocukça bir seklini sunmamaga u~raşı:ı1ı~tır "Fe.nni kaç satırda telhis eunek Uizımgelmiştir. Bu ki ahın mıştır. Şu halde, kendisini kosmik fılcme ve ben· herkesin eri~.ebileceği bir hale getirmekten ba9ka 

ayma işi görmekten l'ekınmıttır. o alıme hemen her ciimlesi, bir alimin uğra m;larmın. sa- zerlerine raptı.:Jen zaruri münasclıetleri de n~sictc- gayesi yoktur. Medeniyetimizdeki zafı duymağa umuma y .. : 
de cahile de hitab etmektedir. hırlı tecrübelerinin ve bazen de bir tek mevzuun riyle zekôsının mi.ınasebetlerini de öğrenmesi et- başlıyoruz. Birçok insanlar, buııün, modern ceınl-

Teşebbüsi.ındeki cüreti, muhakkak ki •. göz ~nuıı· tetkikine hasredilmiş bulunan bütUn ömrünün ifa- zemdir. Doğrusu, insan her şeyden öncedir. Onun yetin dogmlarından kurtulmak istiyorlar. Bu ki· 
de tutmaktadır. Bütün insanı kuçük bır kıtahın dcıidir. Müellif, kendisine tahsis ettiği hududlar tereddisi, medeniyctimh:ın gilzelliğini de, hatta ci- tab, onlar için ve aynı zamanda, yalnız politik ve 
sayfalarına hapsetmcğe kalkışmıştır. Tabiidir ki dolayısiyle, azametlı mü::ıahede kütlelerini pek kı- hanın azametini de yıkabilir. Bu kitab bu ıebcbleıle sosyal değişiklikler değil, endüstriyel medeniyetin 
bunda şo} le böyle muvaffak olmuştur. Her biri sa bir tarzda telhis etmiştir. 1~te böylece de, hadi- yazılmıttır. Fakat kırların ıükunu içinde değil, de yıkılarak beşeri terakkinin bir başka telakkid
kendi mevzuunda ondan çok bilgin olan ve onu sat- selerin taıifine müddea şekli vermiştir. Bazı zahiri New - York'un l:arı~kt ğı, gürültilsü ve yorgunlu- nin meydana çıkması zaruretini tasavvur eden cUr• 
hi bulacak olan mütehassıslan tatmin etmiy;:ceği- hakikatsizlikleri bu sebebe atfetmelidir. Uzvi ve ğu içinde yazılmıştır. Müellifi, kendileriyle zama- etliler için yazılmıştır. Bu kitab, günlük vazifeleri 
ni bilmektedir. Bu kitabta fazla teknik tefeı ri~ata dimaği hadisclerder çoğu pek şematik bir şekilde nımızın ciddi davaları üzerinde yıllardanberi gö- çocukların terbiyesi, ferdin teıekkül ve idaresi o
rastlıyacak olan ihtisassız halkı d~ tatmin edemıye- anlatılmıştır. Ayrı şeyler, bu sur~tle, bir araya top- rüşmekte olduğu filozof, filim, hukukçu, ekonomist, lan herkese, terbiyec"lere, ijieniatlere, hekimlere, 

kt
• H lbuk"ı bizlerin ne otdugumuz hakkında lanmıştır. Uzaktan bakılan bir dağ silsilesinin çe- büyük iş adamı olan dostları tarafından bu gayreti papaslara, muallimlere, avukatlara, hakimlere, ordu 

ce ır. a • 1 • "b' u "' 
daha i i bir anlayış edinmek için hususa fen erın tidli planlarının biribirine karıştıgı gı ı... nutma- sarfa sevkedilmi§tir. Bu kitabı meydana getiren subaylarına, mühendislere, endüstri şeflerine, ita • .., 

y k aynı .. amanda hare- malıdır ki bu kitab realiteyi ancak tahmini bir şe- hamley· ona f" b k la A "k f 1-J d b d · i · cı'hanın e .. mutalarını şemalaştırma ve ~ • , ı , na ız a ış rı men a u uı; arının ve, sa ece e enım zın, ıuurumuzun ve 

k l 
. . • du'"qu'"ncelerimizin ahengı altında kilde ifade etmektedir. Bir pcyizaj taslağında bir ötesinden Avrupa'yı da kavrıyan Fr~dcric R. rarını dii•ünen zatlara, hulasa, her erke~e ve heı 

et erımızın ve Y • f " l 
saklanan fizik, şimik ve fiziyolojik ~e~anızmaları otoğrafidekl çizgilerin vuzuhunu aramamalıyız. Coudert vennittir. Muhakkak ki milletlerin ço- kadına hitab etmekte ve mUşahede ve tecrUben ' 
da kalın çizgilerile tarif etmek zarurıdır. Yarı ba· ~enif bir mevzuun kısaca izahı, bu izahı, önünden ğu, Şimal Amerikasr tarafından açılmış otan yolda kendimiz hı;kkmda kendimize ihbar ve ifşa ettiklee 

' i bbü "n her türlU te- kaçınılmaz eksikler karfıaında bırakmı§.tır. yürümektedirler. Endilstriyel medeniyetin zihniye- rinin bir kısa iz:ıbının s"ldeliği içinde , • .., ıma \ n. 
prılamamış acemice b r teşe ıu 
tebbüs yokluğundan daha değerli olduğunu kabul Müellif, bu işe başlamadan önce güçlüğünü, ya. ti ile usullerini körükörilne kabul etmiş olan mem· dini sunmakt" r, A. c. ı '" \ 
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1 ANKARA LEVAZIM AMII~LlCt i 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 1 

Kapalı zarf usulile e!{si "'"me ilanr 

Urfa Nafi·ı 1'1ii(}iirli4,~ndeu: 
ı - Eksiltmeye konulan is: Suriye hududu. dahilinde, Caber 

kalesi yanında Süleyman Şah Türbesinde Jandarma karakol binası. 
İnşaatın keşif bedeli 6406 lira 51 kuruştur. 
2 - Bu i e aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

1 C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi • 
r D - KArgir ve beton inşaata dair fenni ~aı tname 

E - Husust Şartname 
F - Keşif cetveli, metera j cetveli 
G - Proje 
İstiyenler bu sartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa Jan

darma Komutanlığından ister ve görebilirler. 
3 - Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü saat 10 da Urfa Jandarma 

Komutanlığı odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 480 lira 49 kuruş mu· 

vakkat teminat qennesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o-
lup getirmesi lazımdır. . .. .. . . . .. 

2490 sayılı kanunun hiıkmune gore bu ~şe gıre~ılmek ıçın da.ha 
evel bu gibi işleri başarmış olduklarına daır resmı makamca tasdık· 
1i ehliveti fenniye vesikalarını ihale güniinden 8 gün evvel Urfa 
Nafıa Müdürlüğüne ibrazla tasdik ettirmeleri gerektir. 

• 6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Urfa Vilayeti Jandarma Komutanlığı odasm
daki eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet 3 cü maddede ya.zı· 
1ı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyıce 
kapatılmış olması şarttır. Postarla olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (3954) 2-3042 

-~~~·~ MONTEKARLO GECE LERI 

Kapalı zarf usulile eksi! tme ilanı : 

Ka~tamonu Vilayetinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iıı: Kastamonu ili merkezinde ve Oluk

bas mevkiinde "l'' keşfi mucibince yeniden yapılacak kırk yataklı 
hastanenin kargir kısmı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
'ıconmuştur. "2'' dir. . . . 

Projesine göre yapılacak inşaatın keşıf bedeh 21308 lır~ 51 ku-
ruştur. . .. , 

2 - Bu işe aıd şartnameler ve evrak ..şunlardır. 3 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiye .. 
D - Tesviyei turabiye ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cedveli. silsilei fiat cedveli, meteraj cedveli 
G - Proje. grafik .. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 110 kuruş mukab~lınde Kas· 

tamonu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29-7·936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de Kas

•amonu'da hükiimet binasınrla Daimi Encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklileri~ 1598_ lira .50 !C· Mu

vakkat teminat vermesi bundan başka aş.ağıdakı vesaıklerı haız olup 
ıöstermesi Iazımd ır. "4" • . . • . . . 

Bu inşaatı yapabilece~ine dair fennı ehlıyetn.ame ılı: sıcıHı. Tı· 
carete kayıtlı olduğuna dair T. C. odasından vesıka getırmelerı .. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 eli maddede yazılı saatten hır 
saat evveline kadar Vilayete getirilerek eksiltme komisyonu reisli· 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde~ilecek mek· 
tupların nihayet 3 cü maddede yazılı saate kadar ge}mış olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta· 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (3956) 2-3041 

Aıık.ara Valiliğinden : 

Mevkii 
Aşağı 
Ayrancı 

Kapu No. 
13 eski 

Dlpozito Miktau 
Lira Kuruş 
4 50 

Metruke ·No. Cinsi 
394 Bağ ve 

h:ı!:hane 

Aylık muhammen 
bedeli icar 
Lira K. 

5 00 

Yukarda evsafı yazılı bağ ve bağhane 30-7-936 perşembe günU 
saat on altıda açık artırma suretile icara ve~ilccektir. .. . . 

İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hızalarında gosterılen dı· 
pozito makbuzile Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(1718) 2-3021 
---~ --~~~--~----~~-----· 

Ilahiliye Vekaletinden: 
ı - Vekalet arkasındaki sahanın hafri ve tanzimi ile şevlerinin 

yapılması açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hafriyatın keşif"bedeli 4128 lira 76 kuruştur. 
3 - Eksiltme 30 Temmuz 936 perşembe günü saat 15,5 ta Dahi

liye Vekaleti binası içinde toplanan satın alma komisyonunca ya· 
prlacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 310 liradır. 
5 - İstekliler bu işe ait fenni ve mali şartnamelerle proje keşif 

ve fiat cedvellerini görmek ve almak üzere her gün Vekalet leva· 
zım bürosuna müracaat etmelidirler. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Naf:a Vekaleti yapı işleri U. Mü· 
dürlüğünden fenni ehliyet vesikası almaları şarttır. Bunun için iha· 
leden en az 8 gün evvel adı geçen Müdürliiğe müracaatları lazım-
dır. ( 1650) 2-2940 

lnlıisarlar Umum l\lüdürlüğünflf~n : 
1 - 7 • 7 - 936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konulan 16262 

lira 80 kuı uş keşif bedelli M ilastaki İdarehane binası inşaatına is
tekli çıkmadığından bu i~ yeniden aynı §ekilde eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisar
lar İnşaat Şubesinden alınacaktır. 

3 - Ekstlime 30 • 7 - 936 perşembe günü saat 11 de Kabataşta 
İnhisarlar Levazım Şubeşindeki Alım Satım Komisyonunda ya
pılııcaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuruştur. 
5 - 1steıdiler1n ihaleden en az üç gün evveline kadar İnhisar

lar İnşaat şubesine gelerek en az bu büyiiklükte bir binayı mu· 
vaffakiyetle yapmrş olduklarına ve diplomalı mimar veya mühen -
dis bulunduklcmnr gösterir vesaik ibraziyle ehliyet vesikası al • 
dr' .. ;ın flnnra eksiltme evrakın' istemeleri lfü•ımdrr. 

"6 - Kapalı zarflar ihale günü saat 10 a kadar komisyon reisine 
nı , .. mukabilinde vermiş olmalıdır. (3Q21i) ?-.,M~ 

Tü KİYE ZiRAA 1"' 
BANI{.ASI 

l\1üfettis 
' 

Namzedliği ve Şı~f 

Namze(lliği ~liisallal(.a İmtihanı 

Tiirl{iye Ziraat 
Bankasından: 

ı - Bankamıza mtic.nhaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve Şef 
namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için :.ıyasal bilgiler (mülkiye) ve
ya Yiiksek Ticaret ve tktrsad okulasmdan ve yahut Hukuk ~akili· 
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerınılen 
diplomalı olmak gerektir. 

3 _ Mü~abaka 3. 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Zi~aat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları verıle-
rek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulac~ktır. . 

4 _ Müfeltİ!J namzedlerine ( 140) ve Şef namzedlerıne ( 130) lı· 

ra aylrk verilir. . . . .. . . 
Müfettiş nam7.edleri iki ı;enelık bır .stajdan sonr~ m~f~ttışlık 

imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 !ıra aylıkla mufettışlığe ge
çirileceklerdir. Ankarada. ~muı:n Müd~rlük ~ervislerinde ~alışt~rı-
1acak olan şef namzedlerı ıse bır sen.elık sta1dan. sonra ehlıyet ım· 
tihanına girecek ve kazanırlarsa terfı edeceklerdır. 

s _ İmtihan programı ile sair şartları gösteren ~at~~a1ar An· 
kara fst.anbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edılebıhr. 

6, _ istekliler, aranrlan belgeleri bir mektubla en son 27·7-936 
pazartesi günü akşamına kadar (Ankara Ziraat Bankası Teftiş He
yeti Müdürlüğü) ne göndermek veya vermek suretiyle müracaat et-
miş bulunmalıdırlar. (1731) 2-2978 

Anliara Cumuriyet 
l\lüddei Umumiliğind~n : 

ı _ Ankara Cumuriyet Müddei Umumiliği emrindeki Buik mar
kalı hizmet otomobili için 3500 litre benzin açık eksiltme usulü ile 
satın alınacaktır. 

: - Muhammen bedeli 945 liradrr. 
3 _ Fenni ve umumi şartnamesi ücretsiz olarak Ankara C Müd-

dei Umumiliğinden verilir. 
4- Eksiltme 27·7-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara C. Müd

dei Umumiliğinde toplanacak satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mikaarı 70 lira 87 ,5 kuruştur. 

(1678) 2-2936 

Asl{eri Fabrikalar 
Umum Müdürlü~iinden : 

"--' 

iki Dol\:tor A ınncal{ 
Biri Ankara civarında diğeri Erzurum'da çalıcmak üzere hari

ciyede ihtisası olan iki doktora ihtiyaç vardır. Arzu e~enler.~n ve
sikalarile beraber şeraiti öğrenmek iızcre Sıhhat Şubesıne muraca-
atlarr. ( 1690) 2-2996 

Erzıırum N· fıa 1' 
ı - Trabzon Ağrı Transit yolunun Erzurum Vilayeti dahilin· 

deki Erzurum kap kısmının OXOOO dan 14X031 kilometresine kadar 
olan kısımlardaki şose inşaatı ile bu yolun 3SXOOO kilometresindeki 
Karabıyık köprüsü ve Erzurum Karaköse yolunun Erzurumdan i· 
tibaren 82X350 ci kilometredne kadar olan muhtelif mahallerdeki 
şose inşaatı ile bu yolun 46X832 ci kilometresindeki badicivan 40X 
725 ci kilometresindeki ukumu ve 80X071 ci kilometresindeki zars 
köprüleriyle şose inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işlerin bedeli keşfi yüz elli beş bin lira dört kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname' ve evrakı fenniye şunlardıl': 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi: 
E - Hususi ve fenni şartname. 
F - Tahlili ziraat ve keşif hiilasa cetvelleri ve şose grafiği ve 

kum, taş grafik ve mesafe cetveli, 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı fcnniyi 775 •kuruş bedel mu· 

kabilinde Erzurum Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 30.7.936 perşembe günü saat 16 da Erzurum Vila

yeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için dokuz bin liralrk muvakkat 

teminat verilmesi ve bundan başka Ticaret odası vesikasını alıp 
göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ve 3 cü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Erzurum vilayeti Nafıa müdurlüğüne geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabili verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması dış zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmış olması la:nmdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenler ehliyetname almak için Vila
yet Nafıa Dairelerinde mevcut bulunan 24.4.936 günlü talimatname
ye ilişik bulunan beyannamelerden birer suretini alarak bu beyan
namenin sütunu mahsuslarını doldurup eksiltme gününden asgari 
sekiz gün evel hangi günde eksiltmesi yapılacak ise girmek husu
sunda fenni ehliyet vesikası istediklerini sarih olarak yazılmış bir 
istidava mezkfır beyannameyi raptedip Nafıa Vekaletine müracaat 
edeceklerdir. Aksi takdirde istedikleri vesaiki a1amıyacaklan ve eh
liyetnamesi olmıyanların eksiltmeye kabul edilemiyeceği ilan olu· 
nur .(3985) 2-3066 

Arık.ara Valiliğinden: 

Mahallesi Sokağı 

İsmetpaşa Uzun yol 
Dipozito Mikan 

Lira K. 
18 23 

Ada Parsel Cinsi 

318 10 

Beher metre mu
rabbaına takdir 

Miktarı edilen kıymet 
Lira K. 

162 M.2 1 50 

·'arda evsafı yazılı arsa 30-7-936 perşembe günü saat 16 da 
açık . .rrma suretiyle !.'atılacaktır. 

İsteklilerin sözü gecen gün ve saatte hizasında yazılı dipozito 
makbııEiyle bırlikte Defterdarlıkta kurulan satıs komisyonuna mü-

.... 

1 - Elaziz kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 500.000 kilo arpa 
30-7-936 perŞ.embe günü saat 9 da kapalı zaı f usuli ile ihalesi Elazıı 
tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Arpanın muvakkat teminatı 1406 lira 25 kuruştur. 
3 - Eksiltmeye girecekler zarflarını ihaleden bir saat eve! ko• 

misyona vermiş olacaklardır. ( 1594) 2-2828 

İT.AN • 
1 - Trabzondaki kıtaat il;in 256 ton un alınacaktır. Tahmin be· 

deli 39680 liradır. Şartnamesi her gün kanunun beşinci maddesi nıu· 
cibince aldırılabilir. Eksiltme 27-7-936 pazartesi saat on altıda 
Trabzon kalesinde garnizon binasındaki askeri satın alma komit" 
yonunda olacaktır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olacaktır. Muvakkat teminat 
2976 liradır. Teklif mektupları 27-7-936 paıartesi günü saat onbeşe 
kadar satın alma komisyon reisliğine verilmiş olacaktrr. Bu saatten 
sonra mektuplar kabul edilemez şartnamesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf ic;erisine konulmuş olacaktır. 

(1668) 2-2934 

İLAN 
Tümen için dört adet arpa ezme makinıın catın alınacaktır. Acık 

pazarlıgı olan 22-7-936 çar§amba giinil saat on beştedir. Taliplerin 
mezkur günde Kırklareli tümen satın alma komisyonunda bulun· 
malarr bu makınalar evelce alınan makin,ıların aynı olacaktır. 

(1701) 2-2957 

İLAN 
1 - Tümen kıta'aları için 417700 kilo yulaf kapalı zarfla 11 ağus· 

toı; 936 salı günü saat 17 de lzmitte tümen binasındaki satın aıma 
• komisyonunda eksiltmesi yapılacaktrı. 

2 - Tutarı 20900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1567 liradır. 
4 - Kapalı zarflar saat on altıda makbuz karşılığı komibyon baş· 

kanlıgma verılecektir. 

5 - İstekliler her gün şartnamesini komisyonda görebilirler. 
6 - İsteklilerin kanunun istodiği belgelerle komiı>yona gelme· 

leri. (1730) 2-3127 

İLAN 
Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

Ton Lira Lira ku 
Kok kömürü 100 3500 262 50 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan yüz ton kok kö· 
mürü 3 temmuz 936 cuma günü saat 14 de yapılan açık eksiltme ne
ticesinde teklif olunan 34 lira 20 kuruş fiat pahalı görülmüştür. 27 
temmuz 936 pazartesi günü saat 14 de yeniden açık eksiltme suretile 
satın alınacaktır. İsteklilerin 262 lira 50 kuruş ilk teminatlarını Kı· 
rıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak okul satın al-
ma komisyonuna belli gün ve saatte gelmeleri. (1781) 2-3128 

İLAN 
1 - Safranbolu piyade alayı ihtiyacı için yüz seksen iki ton un 

kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. 
2 - Rayci mahalliye göre unun beher kilosu onbeş kuruş olup 

muvakkat teminatı iki bin kırk sekiz liradır. 
3 - 8 ağustos 936 cumartesi günü saat onda ihalesi Safranbolu· 

da urbaylık binasr dahilinde alay satın a:ma komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Unun evsafı Ankara levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda da her gün görülür. (17) 2-3131 

1. O. O. YOLLARJ VE LlMANLARI UMUM 
MODüRLOCO S. A. KOM1SYONU ILANLARI: 1 
Muhammen bedeli ( 10875) lira olan 610 tonu safi meşe 840 to· 

nu çam, giirgen, meşe mahllıtu olmak üzere ve ceman 1450 ton odur. 
3 • 8 - 1936 pazartesi günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (815,62) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ,resmi gazetenin 7 - 5. 1936 G. ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eski .. ehirde Ma ~ za 
Şefliğinden, Adapazarında İstasyon Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1785) 2-3082 

İLAN 
Muhammen bedelleri ile isimleri asağıda yazılı malzeme 

14 - 8 • 936 cuma gtinü hizalarında gösteı ilen santlarda kapalı zart 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işle~e girmek istiyenlerin hizalarınrla gösterilen muvak • 
k~t teminatlar ile kanunun tayin ett;ği vesikaları ve resmi gazete
nın 7 - 5 - 936 tarih ve 3297 numaralı nii-'haııınr'la intisar etmis olan 
talimatname daire'linde alınmış vesika ve tekli'lerini ·aynı gün hır. 
davat malzemesi için saat (14 - e) ; çinko levhalar kin saat ( 14 • 
15 e~; galvanize ~abl:> .teller için saat (14.30 a); adi ve galvanize 
demır teller ve saıre ıçın saat ( 14.45 e); ve kurşun levhalar için de 
saat ( 15 • e) kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımrlır. ş._rtna
meleı parasrz olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydaroaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılmaktadır. (1759) 
İSMİ Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Muhtelif hırdavat malze-
bedeli t minat saati 

mesi 3260.50 lira 
Cem'an 33700 kilo muhte· 
lif eb'atta adi ve kalo pili 
için çinko levha. 9368 
Cem'an 5800 kilo muhte-
lif eh'atta galvanize kab-
lo tel. 2595 
Cem'an 6250 kilo muhte-
lif eb'<ıtta demir tel tav-
lanm•ş soba teli, galvani-
ze ~emir ve ba~ teli 600 
rulo dikenli tel, 500 met-
re kalbur teli. 3643.75 .. 
Cem'an 4700 kilo muhtr--
lif eb'atta kurşun levha. 1316 

244 54 lira 

702 60 .. 

194,62 •• 

273.28 ., 

98.70 .. 
2-3027 

1\iilli ~lüeaf aa V ckaleti 
Deniz Merkez Sa trn Alma 

15 

15,15 

15.-ıo 

15,45 

16 

Komisyonu Reisliğinden: 
l - Tahmin edilen bedeli 108.000 lira ve ilk teminatı da (6650; 

lira olan ( 6000) kilo mazot 20 Ağustos 936 perşembe günü saat 14 
de kapalı zarfla satın alınmak üzere münakasaya konmuştur. 

2 - 540 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin An· 
kara'da Milli Müdafaa Vekaleti binasında mütesekkil komisyonu· 
muza müracaatları. 

l - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümleri dı1· 
hil;tırlt! v,.. ,,.,,1r..,r~::o, •""'- .... 1 ............. 1 ~ ,,. ........ .,.._ •• • • • • 



i ra >ul Va {Jflar 
Başın·· dürlüğüııdeıı: 
Satılık 

DECERt PEY PARASI 
Lira K. Lira K. 

15462 00 1159 65 Kargir natamam üç katlı, beher katı 
6SS metro bina ve 1784 metro 
arsasile beraber 

§ehzade başında Fevziye caddesinde (bir tcirafmda İmaret ve 
bir tarafında Şehzade camii sokağı) bulunan ve evsafı yukarda 
yazılı vakıf mahal satılmak üzere 20-7-936 tarihinden başhyarak 
kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. İhalesi 4-8-936 salı 
günü saat onbeşde Çenber'itaş'ta İstanbul Vakıflar başmüdürlüğü 
ihale komisyonunda yap•l c"ktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
usulü dairesinde tertip ve muay; en saatten ev\ el komisyona ver
meleri ve şeraiti öğrenme : isti) enlerin mahlfılat kalemine gelme-
leri. (17SO) 2-312S 

Nafıa Vekfi ti n: 
4 Eylül 936 cuma tünü S"at 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

Malzeme Eksiltme komisyonu oda'"ınila 22000 lira muhammen be
delli bir adet lokomobil ve tefcrrüatının kapalı zarf usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcferrü'.ltr parasız olarak Ankarada Vc
Ulet malzeme dairesinden alınıc ktır. 

Muvakkat teminat 1650 liradır. 
İsteklilerin teklif mel:tuplaı ını Nıfıa Vekfiletinden alınmış mü

teahhitlik vesikası ile birlikte 4 ev ı11 936 cuma günü saat 14 e ka
dar Ankarada Vekalet Malzeme l.'Iüdürlüği.ine vermeleri Hizımdır. 

(li40) 2-3124 

Nafıa Vekaletiııdeıı: 
4 Eylnl 936 cuma günü saat 1S.4S de Anl:arada Nafıa Vekalet~ 

Malz .. me <.ksilbne komisyonu otl:ısmda 4000 lira mulıanunen bedellı 
§artnamede yazılı miktarda font boru, vana, v:ıntuz ve krepin ka
palı zarf usuli.i ile eksiltmesi yapıla:aktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcferrüatr bedelsiz olarak Ankarada Ba
kanlık malzeme dairesinden alrnacil1:tır. 

Muvakkat temin:ıt 300 liradır. ! .t.:k1ilerin teklif mektuplarını 
4 eylfıl 936 cuma günü saat 14.45 ,. kadar Ankarada Vekalet malze-
me miidürlüğüne vermeleri lfüı:ımdır. ( 1765) 2-3126 

Müı1al{ sa İlanı 
C. H. P. Genel Sekretc Ji i ı-rn:ından aşadaki malzeme müna

kasa usulü ile alınacaktır: 
12 Adet portatif sesli siner "! ,. .. terici makin:ısı ile yedek ahsamı 
12 ,, Benzinle miitchrırrik grup elektrojen ve yedek aksamı. 
Muhtelif ufak malzeme 
ı - Malıemenin tahmini tutarı (3S.020.-) liradır. 
2 - Muvakkat teminat (2626.SO) liradır. 
3 - Miinaltasa kapalı zarfla yapılacaktır. 
4 _ Münakasa 10 a~ustos 1936 pazartesi r,ilnii saat 15 de C. H. 

P. Genel Sekreterli· inde yapıl:ıcnktrr. . w. 

5 - Tel:lif mel~tııpl::m Ankarada C .H. P. Genel Sekreterlı~ı 
ve 1stanhu1da C. H. P. Ba~ırnnlığı tarafından parasız olarak veril
m ktedi ·. 

6 - 'fe iif me'.tupl;m en ron 10 ağustos 1936 pazartesi günü sa
at (2) iki .. e t<'ılar C. H. P. Genel Sekreterli.ine verilmiş olm:ılrdır. 

(1) 2-3130 

a den: 
I:1ahalksi 
Vattarin 

Sokağı 
Vattarin 

Metruke No. 
128 

Cinsi Miiştemil:ıtr 
ev 4 oda bir sofa 1 hela 

Muhamm•n bedel Dipozito Miktarr 
Lira K. Lira K. 

1 mutbah 1 odunluk 
1 kömürlük. 

40 00 36 00 
Yukarda evsafı yazılı eve talip zuhur etmeui~inclen 6-8-936 ~e~~ 

şembe günü s."at 16 da ilmle edilmzk üzere 6:7-936 ~e.rşembe ~unu 
saat 16 da ihaJ erJilınelc iizere 6-7-936 tari?ın?e~ ıtibaren bır ay 
mürldetle paı 1 '\ bıral ıJmıısına karar ver!lmıs.tır. . • 

ı t kl·ıe in · zü ocçen gün ve saatte hızalarmda yazılı dıpozı-
s e ı r t- 1 J{ • ·· l 

t nl bu iyle Defterdarlıkta kuru an omısyona muracaat arı. 
onun m. < (1717) 2-3123 

Aı · ı·a alili~incleıı: 
ı _ Merkez 1ı.i:inü. Devrim, Cum~uriret, İlt~kin, Etimesut,. O· 

1 Yatı ol ullarının bedeli keşıflerı 1241 lıra 5 kuruştan ıba-nuncu yı . 
ret olan tamir işi açık eksıltmeye konulmuştur. • 

2 _ Eksiltme 3-~-936 pazartesi günü vilayet bınasında encüme· 
ni daimide saat 16 da yapılacaktır. . . 

3 _ İstekliler şartnamede yazılr muhammen ?ede1ın . % 7,5 nı~
betindeki par::ı, tahvilat esham ve banka mektubıyle eksıltmeye gı-

t'eceklerdir. 1 .. 1 .. d' k .. l"ğ·· 
4 _ $ eyi görmek istiyenler Ankara cu tur ıre tor u u-

ne mürac.. ' ı. (7) 2-3109 

(1111111111111 il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111 il 111 ll 

i 11üR ( l\!A AJUF CEl\ıiiYETt ~ 
S İstanbul adresi: Yeni postane karşısında Erzinhan = 
S 2 inci kat Tel. 21101 = = Ankara adresi: Anafartalar caddesi: Türk Maarif Ce- -
~ miyeti, Genel Merkez' Tel. 2182 = 
§ (Resmi ilanlar Türk Limited şirketilc aHikası yoktur) -

fi 111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111ımııiı1111111111111111 • 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

1\ er \.ez J lfzıssıhha l\füesse'icsi 
Sabıı ıtjma l{omisyonu 

il eisliğindeıı 
ı _ Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine satın alma;ak ~ecmua 

ve kitapların 3-8-1936 pazartesi saat (11) de açık eksıltmesı yapı-
lacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 3556.- lira 90 kuruştur. 
3 - İlk teminat 267.- liradır. . • 
4 _ Şartname ve kitap listesini almak içın miieıssese mu~asıp 

ınutemetliğine ve eksiltmeye iştirak için de yukar.~a yazılı gunde 
mü .. sesede müteşekkil satın alma komisyonuna muracaatlMar~: d" 1U 

S - Teminat bedeli Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum u ur • 
ğü \ eznesine teslim edilecektir. {1760) 2-3036 

" 

MiLLi MÜDAFAA VEKALET! 
3ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARı 

BlLIT 
1 1 

rind.e yazılı bilgclcrile ihale saatrndan bir saat evvel teminat ve 
teklıf mektuplarım M. M. V. Satın alına komisyonuna ver eri. 

( 1797) 2-3129 

BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 75 bin metre 
kaputluk kumaş ile beher metresine biçilen ederi 220 kuruş olan 25 
bin metre avcı yeleklik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Kaputluk kumaşın ihalesi 27 Temmuz 936 pazartesi günü 
saat ıs de ve avcı yeleklik kumaşın ihalesi aynı gün saat 11 dedir. 

3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 11000 ve diğerinin 4000 
liradır. 

1 - Kaputluk şartnamesi 97S ve yeleklik şartnamesi 275 kuruşa 
M. M. V. Sa. A .. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. ( 1599) 2-2840 

B1L1T 
1 - Hepsine biçilen ederi 992 lira 50 kuruş olan 26 kalem kimya 

a1atr pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesini almak istiyenler her gün ve pazarlığa gire

cekler kanuni vesaik ve 74 lira 44 kuruşluk teminatlariyie birlikte 
pazarlık günü olıın 29 Temmuz 936 çarsamha günü saat ıs de M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmııltm. (1661) 2-2921 

BİLİT 
1 - Hepsıne bitilen erleri 994 lira olan 33 kalem Barut labura

tuvıırı aJ~tı pazarlıkla satın alrnacaktır. 
2 - Şartnamesini J?Örmek istivt"nler her $!Un ve pazarlığa gire

cekler kanuni vesaik ve 74 lira 55 kuruc;luk ilk teminatlarile birlik
te pa:ı:arlrk günii olan 28 Temmu:r. 936 snlr günü saat 15 rle M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmalarr. ( tMO) 2-2920 

BİLİT 
Kalorifer kazanları tamiri: 
1 - Miiteahhit nam ve hesabına ve 2922 lira 25 kuruş keşif be

delli Genci kurmay kalorifer kazanları tamiratL işi yeniden açık 
eksil~meve konulmuştur. 

2 - Rlu;;Jtnıesi 27 Temmuz 936 pazartesi günü saat 10 da M. M. 
V. Sa. A 1. Ko. <la yapıfac:lktır. 

3 - İlk te'llinat 219 lira 17 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek isti\·enler her giin ".'e eksiltmeye J?ire

cekler 2490 sayılı kı1nunıın 2 ve 3 üncü maddelerındc yazılı bel~e
lerle kanuni teminatlarr ile birlikte eksiltme gün ve saatrnda M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. (1659) 2-2919 

BİL İT 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 170 kuruş olan on beş bin içft 

yemeni kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 3 - Ağustos. 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi 128 kuruşa Ko. dan alınır. 
4 - hk teminat 1912 lira 50 kuruştur. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını iahle s.ıatmdan bir saat evvel M. M. V. Sa. AI. Ko. na 
vermeleri. (1716) 2-3020 

BİLİT 
1 - Diyarbekir<le yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltme. 

ye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 240467 lira 15 kuruştur. İlk inanç parası 

13274 liradır. 
3 - İhalesi 3 - 8 • 936 pazartesi saat 15 dedir. 

4 - Keşifname, resim, ile idari ve fenni şartnamesini almak is.. 
teyenler 12 lira 5 kuruş karşılığında komisyondan alırlar. 

5 - Eksiltmeye girecekler ilgili bulunanlar için 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3, üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlı • 
ğından ilhnmnsı gereken fenni ehliyetnameler için ihale giinün. 
den sekiz gün evvel mezkur Bakanlığa müracaat edilerek buradan 
da alınacak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behemehal veril. 
mcsi mecburi olan vcsaikle birlikte teklif ve tminat mektupların. 
da ihale saatinden en geç bir saat evveline kadra M. M. V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. (174S) 2-3024 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 kilo pa-

muk çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 Temm~z 936 çarşamba günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi bedelsız M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 1866 lira 25 kuruştur. 
5 - Eksiltme:?\? ~irecckler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 

delerinde yazılı belgelerle kanuni teminatlarını havi teklif mekt 
larını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. v. satın al~a Koup~a 
vermeleri. (1586) 2-2825 · 

BİLlT 
1 - Hepsine biçilen ederi 997 lira 20 kuruş olan 46 kalem eczayı' 
kimyeviye pazarlıkla satın alınacaktır. • , 

2 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve pazarlığa gire
cekler kanuni vesaik ve 74 lira 78 kuruşluk ilk teminatlarile birlik
te pazarlık günü olan 16 temmuz 936 perşembe günü saat 11 de M 
M. V satın alma Ko. da bulunmaları. (1663) 2-2923 • 

BİT.İT 

1 - Hepsine biçilen ederi 982 lira 10 kuruş olan 37 kalem fizik 
ve atölye malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlrğr ~8. Tcmm~z ?36 salı günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesını almak ıstıyenler her gün ve pazarlığa girecek

l~r pazarlık günü ve saatinde 73 lira 65 kuruşluk teminatlarile bir· 
lıkte M. M. V. satın alma Ko. na gelmeleri. (1662) 2-2922 

BlLtT 
.~-:- Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan iki milyon tane 

dvgışık renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul-
muştur. , 
2 - İhalesi 23 Temmuz 936 perşembe günü saat ıs de M. M. V. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi altı lira karşılığında Ko. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekle.r kanuni teminatlarile 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 .üncü mad.delerınde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ıhale sa~tırldcn en az bir saat ev .. el M. M. V. satın 
alma Ko. na vermelerı. ( 1241) 1-2297 

BlLtT 

. 1 - ~ep~inc biçilen ed.eri. 18000 lira olan de~işik numarada dört 
mılyon uç yilz altmış yedı hın tane Mıh kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 21 Ağustos 936 cuma günü saat ıs dedir 
3 - İlk teminat 1350 liradır, • 
4 • artn~esi paras.ız olarak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 -- Eksıltmeye gırecekler kanuni ilk teminat ve 2490 say 1 

kanunun 2 ve. 3 üncü maddeler.inde yazılı belgelerle birlikte tekiri; 
mektuplarını ıhale saatmdan bır saat evet M. M. v. satın alma ko-
na vermeleri. (1553) 2-2822 

BİLİT 

1 - 8434 ~ilo dural boru, çubuk saç, saç levha, ve perçin rivi ka a· 
1ı zarfla eksıltmeye konmuştur. ;ıı: P 

2 - T~hmin edilen bedeli 19900 lira 20 kuruş olup ilk inan a-
rası 1492 lıra SO kuruştur. ç P 

3 - İhalesi 4-9-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye 2ireceklcrin 2490 sayılı kanunun 2, 3, maddele· 

• 

1 :-- B~.her kilosuna biçilen ederi 170 kuruş olan on yedi bin 
600 kılo yun çorap. ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

.. 2 M MŞarVtnaSmesını 150 kuruş karşılığında almak istiyenler her 
gun . . . . a. Al. Ko na gelmeleri. 

3 - Eksıltmeye girecekler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle 2244 liralık ilk teminatları'le b·ırlı'kt t k1·r k 
tupl a · h 1 •• .. 1 e e ı me • 

rını ı a e gunu o an 22 Temmuz 936 ar amb .... 
den bir saat evvel M M V S Al ç ş .a gunu saat 11 

· · · a. · Ko. na vermelerı. (1584) 2-2827 

dlı: T T ~:r1x1ı: T ffi T 
:&: :ı.r.!.&LJ:Jlı 

Müsabaka İmtihanı~ 
Türl{iyc Ziraat Banka~ındaıı : 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere mt'. 

sabaka ile v~ ;:~zer liraya kadar aylıkta lüzumu kadar memı r 
alına~a.ktır. Musalıakaya girmek için liseleri veya ticaret Ji. 
selerını ve yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitirmi~ ııl
m:ık ve 18 den aşağı .yirmi beşten yukarı yaşta bulunmamak 
Hizımdır. 

Müs~ba~aya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve ne
~erde ımtıhan yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir Zira:ıt 
a~kalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır 

Musabakc1 6.8.936, 7.8.936 perşembe ve cuma günleri sabahı aa: 
at 9 da A~kara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

fsteklıler aranılan ~lgcleri .bir mektupla birlikte en aon 
28.7.93~ sal~. ~n~ ~~şamrna kadar Ankarada Ziraat bankası 
memurın n:ıudurluğune göndermek veya vennek auretiyle mü-
racaat etmış bulunmalıdırlar. ( 1787) 2-3088 

Kapalı Zarf Usuliyle eksiltme ilanı 

l{ütahya IJsesi Direl{tiirlüğünden : 
.ı :- 6. 1:e!"muz 936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 13-6-936 

tanhın~en ıtıbarcn 23 gün 1?üddetle miinaaksaya konulan Kütahya 
m~rke~ı~de mevcud yanık hac binasının inşaat münakasaıına talib 
çı ma ıgınd~n 15 gün müddetle temdid edilmiştir. 
t m2 - Eksıltme 7~7-~36 tarihinden ~il itibar 15 gün müddetle 21. 
e . m~z 936 salı gtinu saat 15 de Kütahya da lise mild'· lüğ0' ü 
daıresınde yapılacaktır. ur un n 

. 3.-:- B~ in~at n:ıezkGr binanın 45002 liralık bedel ke finden 
şımdılık hu~lisaı. keşıf mucibince 29968 lirahğından ibarcttf r 

4 -. Bu ışe aıd şartnameler ve evrak şunlardır: • 
Eksıltmc şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafia işleri şeraiti umumiyesi "N;ıf,a <'hıiresinde • dd 
Hususi ,artname m .. vcu ur.,. 
Keşif hülasası cetveli 
Projeler · 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 1 5 lira b d l . • • 

la yet nafıa müdürliiğünden alabilirler, e e mukabılınde vı-

t 
~ - Eksil~ey; girebilmek için is~eklilerin 2250 lira muvakkat 

emınat vermesı lazımdır. 

6 ;;- ls~ekl!nin ~ünakasa güniinden evvel nafıa vekaletinden a-
laca.,ı ehlıyetı fennıye vesikasını viUiyct naha müdU l"ğ" ö 
tenneğe mecburdur. r u une g s-

• 7 - Tekli.f mektublarr yukarda ikinci maddede a 
bır saat evvelıne kadar lise müdü r· ğ" b' . ~ zılr santten 
s'lt k . r u u ınasına getirılecek ve ek 
t~ .~e .?~ıs~~nu ~eisliğine makbuz mukabilinde verilecektir Poıı: 

ı e g~n erı ece mektubların mühür mumu ile iyice ka atılm 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kab 1 d'I p rş 

(3931) u e 1 mez. 
2-3011 

Ankara Valiliğinden : 
Maari.f bakan:ığtmn Bankalar caddesindeki medhalin iki ta

rafındak.ı arsaya yapılacak altı adet dükkanın inş.asr ve 27 7 936 
pazartesı .saat on beşte vilayet binasında toplanan daimi e~cUme 
odasında ıhale yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko; 
muştur. • 

Keşif bedeli (~973) lira (93) kuruştan ibarettir. 
Muvakkat temınat (74,8) lira (4) kuruştur. 

1 ... ~udhus~s.~ ai? .eksiltme evrakı ve projeler vilayet nafıa müdUr
ugun e gorulebılır. 

.. İ~te~li~.erin teklif mektublariyle ticar~t odası vesikası ve nafıa 
mudurluğunden bu işe aid alacakları fenni ehliyet veaikaay temi
nat me~t~bu veY.a ?"akbuzlariyle birlikte ihale günil saat on dördr 
kadar vılayet daımı encümeni reisliğine vermelerı' l•- d 

( 161S) .uım iT. 
2-2859 

Kültür Bakanlığııiflan: 
9~S numaralı kanun hükümlerine göre orta okul ve liselere alı

n:ı_c~. bpar1asız yatı talebesinin müsabaka sınavları ı eylQJ 1936 sah 
gunu aş ıyacaktır. 

Müsabaka sınavları hakkında fazla mal"'-at almak • ti ı · K"lf' r ·· wn ıs yen erın 
u ur, ıse, oğrctmen okulu veya crta okul Direkt" ı··kl · U 

racaat etmeleri. ( 1758) or u erme m • 
2-3054 

Anl{ara Valiliğinden : 
1 - Kızıl~ahamam _Yatı okuluna yiyecek alınacaktır. 
2 - !3u yıy~ceklerın tasarlanan asgari değeri S678 lira 50 kurur:: 

ve azamı değen de 7259 liradır. ~ 

. ~.:: İsteklilerin. şartnameyi görmek için Ankara kültür direk-
törlugune gelmelcrı artırma ve eksiltme yasasına ·· h 1 
akl k ı f . gore azır ıya-

c arı apa ı zar ~ d~. ~ 7,5 temınatı nıuvakkate makbuziyle birlik-
te 3-8-936 pazartesı gunil saat 16 da AnlCar •1 . .. • 
m? reisliğine vermeleri ilan olunur (9) ' a vı ayetı encumeni daı· 

b 
1 

• 2-3111 

Tavul{çııluk Enstitüsü 

Direktörlüğiinden : 
Enstitüde bu sene yeti t" ·1 d • 

lanmıştır. 1stekl ·ı . n· ş kır~. e~ ..... ~m~.zlrk clvcıvledn satışma baş-
1481 ı erın ıre torlugumuze baş vurmaları. Telefon 

• (1763) 2-3039 

Samsun Şarbaylığından : 
Eh~ele~iyemiz heyeti fenniyesine bir ;fen memuru alınacaktır. 

lıyetın ·· .. · . e .gore. yuz on lıra ile yüz otllıı: lira arasında ücret ...: erile· 
c;ktı:. Tal~pl.erın diploma asıl veya tasdikli suretleri ve 1 onser • 
vıslerıyle bırlıkte Samsun Sarbaylri!ına müracaatları. (3930) 2-3010 
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Al\tA TÖR tŞI.ERt ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara Tel. 1230 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 1 ıı 
İLAN 

ı - Dikmen yolu temdidi ile Keçiören meydan~ığının asf~lt· 
lanmaar ve Necatibey yoluna amud sokakların yenı profile gor.e 
deği)tirilip yaptırılmaıııı on bet gUn müddetle ve kapalı zarf usulı· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (24900) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1867) lira (50) kuruştur. 
Şatrnamesini görmek istiyenlerin yazı işleri kalemine her gün 

gelmeleri. . · k " kl.f 
5 _ İsteklilerin usulü dairesinde tanzım edeceklerı atı te ~ 

mektuplarını 24.7.936 cuma günü ihale ~a~ti olan lS.30 dan bır 
saat evvel Belediye Encümenine vermelerı ılan olunur. 

(1730) 2-2981 
İLAN 

ı _ Belediye hastahanesinin ihtiyacı olan 2000 • 2400 ~ilo yo
ğurt ile 2800 • 3200 kilo süt on beş gün müddetle açık eksıltmeye 
konulmtıc;.tur. 

ı - l\fuhammcn bedeli (780) liradır. 
3 - 1 uvakkat teminatı ( 58,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve evsa'fını anlamak istiyenler ~.er __ gün 

yazı i teri kalemine ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma gunu sa• 
at on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. ( 1637) 2-2887 

İT.AN 
ı - Yenişehirde 1316 ıncı adada Bayaztt Saylavı Halit çocuk

ları Ate!; ve Işık'a ılit bir numaralı parselde ada fazlası olan l_?O 
metre murtıllbaı arsaya istekli çıkmadığından açık artırması on gun 
uzatılmıstır. 

z - uhammen bedeli ( 400) liradır. 
3 - fovakkat teminatı ( 30) liradır. . . • 
4 _ ~ .. •nameı;ini ~örmek istivenler her ~ün yazı ışlerı kalemı-

ne ve ico eklilerin de 24 temmuz 936 cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine mürac:ı:.•l;m ( 1635) 2-288S 

İLAN 
ı - Yenişehirdc 1070 inci adada Ziraat Bankası Meclisi idare 

azasından Kemale ait 12 ve 13 parsellerdeki arsalarla şuyulanan 41 
metre murabbaı arsa on beş gün müddetle acık artırmaya konul-
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (205) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 14.40) liradır. . 
4 _ Şar•namcsini görmek istiyenler her .. ~n vazı işleri Kalemı-

ne ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma gunu saat on buçukta Be-
lediye t'nciimenine müracaatl:ır•. ( 1638) 2-2888 

İLAN 
ı - Y.lfc..,bahada hnvvan şisirmek icin lüzum olan bir aded kompi· 

resör on beş gün mfüldetle acık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yıl hammen bedeli C 330) liradır. 
3 - 'Mı v:ıkkat tem0 nat1 (25) lirac:lır. 
4 - Sartnamec.=ni g-örmek istivenler her gün yazı işleri · '"mi-

ne ve ic;•e clilerin de 24 temmuz 9Z6 cuma günü saat on buçl Be-
ledive Encümenine müracaatları. ( 1636) 2-2886 

A {: ra Nümune Hastanesi 
B ştallihliğinden : 

H:- nin 936 mali yılı ihtiyacı olan 1400 kilo üç A. marka 
birinci nevi pamuk ve 40000 metr ... gaz hidrefil ve 4500 metre sa~· 
gılık Ameril·an bezi 13 temmuz 936 arihinclen. 28 temmuz 936 tarı· 
hine k?cl<>r 15 gün mliddet~ ayrı ayrı açrk eksıltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar evsaf ve tnrtnamelerini Anknrada Hastane ba • 
tabipli-inde ve lstanlıulda Sıhh3t ve İçtimai Muavenet .. ~üdürlü
ğunde örerek eksiltme günü olan 28 temmuz 936 salı gunu saat 14 
de An, -ı,ra Nümunc hastane~inde müteşekkil komisyona müracaat 
etsınler. 

Dıl kat: Muvnkkat teminatı para olarak alınmıyacağından para 
vermek istivenler ek:.iltme güniinden bir gün evvel müracaat ede
rek par,,lnrını maliye veznesine yatırıp makbuz getirmeleri lazım-
dır. ( 1 HS) 

\:ara Valili{!inden : 
ı - Haymana Merkez Okulunun bedeli keşfi 4176 lira olan ta

mir işi aı;ık eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eltsiltme 3 • 8 • 936 pazartesi günü Vilayet Binasında en

cümeni daimi önünde saat on beşte yapılacaktır. 
3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen bedelin % 7,5 nis

betind•ki para, tahvilat, esham ve banka mektubiyle eksiltmeye 
gelebilirler. 

4 - ş rtnameyi görmek istiyenler Ankara Kültür Direktörlü-
güne müracaat etsinler. (1783) 2-3081 

Zon~uldal{ Valili~inden: 
İhalesi 22. temmuz 936 çarşamba günU saat 15 de vilayet daimi 

encümeninde yapılmak üzere 179S9 lira 78 kuruş keşif bedelli Zon
guldak - Devrek yolunun 6 516 - 47 f-02S kilometreleri arasında 
şosa esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme şartnamesi ile fiat bordrosu ve keşif hülasasr cetveli, 
mukavelename projesi 90 kunış bedel mukabilinde Zonguldak na
fıa müdürlüğünden satın alınabilir, Muvakkat teminat 1346 lira 98 
kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat, ticaret odasından 936 yılı 
içinde alınmış vesika ve nafıa vekaletinden alınacak müteahhidlik 
ehliyet vesikasiyle birlikte teklif mektublarını yukarıdaki gün ve 
saate l;adar vilayet daimi encümeni reisliğine vermeleri il!in olunur. 

(3928) 2-3009 

Emniyet İşi r i Uınum 
l\'.lüdürlüğünden : 

1 - 936 senesinde Zabıta memurlarına yaptırılacak elbiseler için 
azı 12000 metre çoğu 13000 metre kumaşın şartnamesinde yapılan 
tadilat dolayısiyle yeniden 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
ek iltmeye konulmuş.tur. 

2 - Kumaşın beher metresinin muhammen bedeli 500 kuruştur. 
3 - Kumaşların ihalesi 31 temmuz 936 cuma günü saat lS de 

Ankarada Emniyet İşlc:ri Umum Müdürlüğünde teşekkül edecek 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler, kumaşların muhammen bedeli olan 
65000 lira üzerinden % de yedi buçuk hesabile 4500 liralık muvak
kat te"!linat mektubu veya m kbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2 ci 
ve 3 cü m'.lddelcrinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
ih le va tinden bir saat evvel kom'syona vr-meleri. 

S - K ıma 1 rın ihale ine ait mu ddel şartname Emniyet İşleri 
Umı m :r~ dlirl' u s..-ıtm a1 ma kom· yonundan verilir. Fazla iza-
ha ı ti) eni rin mezkur komisyona mJiracaatları. 

(1761) 2-3037 

tuzu 
As. Fb. U. Md. Sa. Al. KOMİSYONU İLANLARI 1 

t LAN 
Sa. Al. Ko. l{s. 2 M uhammen İlk teminat Eksiltme Eksiltme Şartname • thate gilnil 
Cins ve miktan bedeli ekli Tarihi bedeli ve saati 

L. K. L. K. L. K. 
2000 ton Jeneratör kömürü ) 26000 1950 Kapalı zarf 31-7-936 1 30 Cuma 15 
1255 ton kriple kömürü 17570 1317.75 ., 31-7-936 16 .. 
14850 ton Lavamarin kömürü 193050 10902,50 

" .. 31-7-936 9 66 11 
40000 metre ham ipek 32000 2400 

" 4-8-936 ı 60 Salı 16 
9900 paket kulp vidası ) 

27200 .. kuşak .. ) 
19400 

" Mente~e .. ) 283S2 2126,40 .. 5-8-936 1 42 Çarşamba 15 
21400 ,, Dipa kapak .. ) 

1600 kilo perçin çivisi ) 

2SOO kilo karfiça .. ) 

1500 M3 çam tahtası 63500 4425 Kapalı zarf 6-8-936 3 18 Perşembe 16 
28 ton kendir ipi 9800 73S .. .. 7-8-936 Cuma ıs 

45S " Döküm koku 1592S 1194,38 7-8-936 
" 16 

960 adi kok kömürü 23040 1728 .. 10-8-936 Pazartesi ıs " 92 
" 

Meşe kömürü 4600 34S Açık eksiltme 10-8-936 .. 14 
7SOO kilo mukavva 9500 712,50 Kapalı zarf 11-8-936 Salı 15 
1000 

" 
Kibrit antimon 1500 112.50 Açık eksiltme 11-8·936 14 

500 kilo cam tozu ) 
1000 

" 
Klorat döpotas. ) 

20000 metre 50 mm. eninde ko-) 
lan, 17500 metre 40 mm. eninde) 
kolan, 58 kilo balıkçı ağı ipliği) 
ve 7 S kilo in~iliz sicimi ) 
ZOOO kilo kalay varakı 
1000 ton çelik demiri 

20 ton ayna demiri ) 
25 ,, Dökümhane demiri ) 
30 ,, Lüksemburg .. ) 

5 ., Temper ham ,, , ) 
10 ,, Beyaz bam demir ) 
31 ,, Ferro silisyum ) 
75 ,, Ferro Mangan ) 
1,5 ,, Nikel ) 

1550 

431S 

6500 
40000 

18250 

116.2S 

326,63 

487,50 
3000 

1368,75 

.. 12-'13-936 

" " 12-8-936 

Kapalı zarf 2-9-936 
.. 1 3-9-936 

4-9-936 

Çarşamba 14 

15 

Çarşamba 15 
2 Perşembe lS 

-- Cuma 15 

En hoş meyva tuzudur. 1 · 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ki• 
raciğerden mütevellit rahatsı•• 

1ıklan önler. Hazmı kola}'laştırıt• 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Beyoğlu • İıtanbul 

Lisan derslerinden 

ikmale kalan 

Yukarda yazıl: malzemeler askeri fabrikalar Umum Müdiirlügü satın alma komisyonunca hiza
larında gösterilen tarihlerde ve münakasa şekillerinde ihale edileceklerdir. Şartnameler komisyon
dan verilir. Kapalı zarf teklif mektubları sözü geçen günlerde yukarda yazılı saatlardan bir saat ev
velce behemehal komisyona vermeleri, açık eksiltmelerde ise muayyen saatte ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle komisyona müracaatları. ( 1666) 2-2993 

Talebeden Halkevinde açıla• 

cak İNGİLİZCE ve FRANSIZ~ 
CA hazırlama kurslarına kay• 
dolTllak istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkevinde ingi• 
lizce öğretmeni B. Lütfullah'ı 
görmeleri. 2-3050 

4 ADET ASİT KAZANI 
Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komisyonunca 7 • eylUl • 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (270) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1778) 2-3078 

10 Kg. İngiliz sicimi, 
195 M. Urgan 
700 Düzina zincirli makara 

5000 adet 1000 yardalık makine makarası 
lSO ,. ıs No. Saraç makarası (Kurşuni) 

1000 ,, ıs No. .. ,. (Haki) 
1000 ,, 18 No. ,, ,, (Çirişli) 
400 Paket keten saraç ipliği 
225 Kg. Kunduracı ipliği. 

Tahmin edilen bedeli (3725) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 4 • Ağustos - 936 tarihinde salı günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (279) lira (38) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 1779) 2-3079 

KIRIKKALEDE YAPILACAK İNŞ~AT 
Keşif bedeli (136032) lira (86) kuruş olan yukarda yazılı in~at 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüğü Satın Alma Komisyonunca 
S • Ağustos - 936 tarihinde çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Sartname (altı) lira (81) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilır. Taliplerin muvakkat teminat olan (8051) lira 
(6S) kuruşu havi te!;lif mektuplarını mezkur günde saat 10 a ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1751) 2-3075 

2500 KİLO Çlô BEZİR 
3830 KİLO 1NGİLİZ BEZİRİ 
7600 KİLO NEFT YAGI 
3200 KİLO İKİ KAYNAMIŞ B,EZİR 
Tahmin edilen bedeli (8950) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın almak~ 
misyonunca 14 Ağustos 936 tarihinde cuma günü saat lS te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (671) lira (2S) kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vel" 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rind eki vesaikle mezkur gün ves aatte komisyona müracaatları. 

(1692) 2-3120 
350 TON ELEKTROLİT BAKIR 
150 .. HUSUSi PLATİNDEN SAÇ 

10 .. FOSFORLU BAKIR 
100 .. ELEKTROLİT TUTYA 
Tahmin edilen bedeli ( 162SOO) lira olan yukarda miktarı ve cin• 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alrnı 
komisyonunca 7 eylfıl 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (sekiz) lira ( 13) kuruş mu• 
kab'linde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (937S) lirayı havi teklif mek~ 
tuplarını mezkur giinde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve• 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1691) 2-3111 

700 KİLO HAS ÜSTÜBEÇ 
41SO KİLO KURŞUN ÜSTÜBEÇ 
Tahmin edilen bedeli (2182) lira olan yukarda miktarı ve cinai 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko
misyonun~a ~ 7 ağuat~s 936 ~arihinde pazartesi günü saat 14 te açık 
eksıltme ~le ıha~e ed.ılecektır. Şartname parasız olarak komisyon• 
dan verilır. Talıplcrın muvakkat teminat olan ( 163) lira (65) ku• 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meı· 
k(ır gün ve saatte komisyona müracaatları. (1696) 2-3122 

35 TON SODA 
Tahmin edilen bedeli (S2SO) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alına 
Komisyonunca 13 Ağustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (392) liar (75) kll' 
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komi .. 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve S 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müraca• 
atları. (1693) 2-3121 

l{asiyer aranıyor 
İyi bir müessesede kasiyer

lik için almancaya biraz vakıf 
bir Bayan aranmaktadır. Talip 
olanların l 74 numaralı posta ku-

J andarn1a Genel Komutanlığı ~t\nkara 

tusuna müracaatları 2-301)2 

İmtiyaz sahibi ve Ba mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı ldare 
eden Yazı lşte.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı cacldcsı cıvarınd:. 
U /us Basımevı nde bas.ılmı!itlT. 

l\.iralıl{ Garaj 
Ulus Matbaasının tam karşı

sında, cadde üzerindedir. Ucuz
dur. Matbaa karstsında 8 No 1ı 
eve yahut 2326 ve 1068 No. 1ı te-
lefonlara müracaat. 2-3049 

iralık. haııe 
1:.metpasada tahta minarede 

Tinli sokıı ında 18 numarada 
biıti'n konf riyle üç odalık dai
re. İçindekilere mürac:ıat. 

Satınalma Komisyonundan : 
Aşag~.d~ Çeşit, mikdar, tahmin, ilk teminat yazılı ( 4) kalem eşya hizalarında gösterilen günde eksilt 

me ~sulu ı~e _satın a~ın~caktır. İstekliler parasız ş_artnamelerini komisyondan alabilirler. Eksiltmesi 
ne gırm~k ıstıyenlerın ıl_k teminat ve şartnamelerinde yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektupl• 
rını eksıltmeden en. az hır ı;aat evvel komisyona vermiş olmaları. 
CİNSİ Mıkdarı Alış usulü. Tahmin Bedeli. tık Teminat. Ta. GUn 

Ekmek Torbası. 
Arka çantası 
Portatif çadır 
Çeşitli hayvan 
Mıhı 

6000 
3000 
1700 

551700 adi 
70000 buz 

Kapalı Za. 

.. 
açık eksilt. 

me. 

L. Kr. L. Kr. 
6900 o S17 50 

15000 o 122S 00 
10442 o 78S 40 

27-7-936 P. Ertesi 
28-7-936 Sah. 
29-7-936 çarşamba. 

2481 46 186 11 30-7-936 perşembe 
(1590) 

H 
ıı 
11 

11 
2- 2901 

SİNEMALAR 1 YENi 1 KULÜP l J 
... 1 

BUGÜN GÜNDÜZ 
ROBERTA 

Ginger Rogeres - J•red Astaire 

GECE 

HAYAT A€1LARI 
Harry Baur - Pierre Blanchard 
Aşki, hissi, mi.ıhey,.>•ic .. dr:am 

BUGÜN BU GECE 

Mevsimin seyredilecek en heyecanlı iki 

büyük sergüzeşt ve macera filmi birden 

I - Kinkong'un oğlu } 

II - Kan İzleri 

.! 
J 


