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Boğazlar mukavelesi ba gece Möntr··de lmzaland • 
B~betke 

tMZADAN SONRA 
Falih Rıfkı ATAY 

Bu akıam Montrö,de yeni boğazlar mukaveleıi imza edilmi§
tir. Türkiye'nin tercih ettiği uıul ne kadar dürüat, ve Türkiye, da· 
vasında ne kadar haklı iıe, Montrö davetini kabul eden devletle· 
rin Atatürk cumuriyetine kar§ı itimadı o kadar tam olmu§tur. 
Reislerimize ve onların muvaffak arkada§larına §Ükran duyduğu
muz sırada, yeni mukaveleyi imza eden devletlerin iyi niyet ve 
güzel samimiyetlerini hatırlamayı borç biliriz. 

Boğazlar evimizin deniz kapılarıdır- Onların emniyeti üzerine 
titremek ve bunun icablarını yerine getirmek ne kadar hakkı
mız olduğunu herkes tasdik eder. Boğazlar~ iki i§lek deni:. arasın
da enternasyonal her türlü münasebetler üzerine tesir eden t!eçit
lcrdir: Bu geçitlere sahib olmak vazifelerinin ne kadar naz.ık ol· 
duğunu takdir etmekte olduğumuzda hiç l im.seni? te!~ddü~ii 
olmamak lazımgcldiğini bir daha tekrar etmek ısterız. Bızım mrl
li politikamızın iki sarsılmaz temeli vardır: Biri, kendi müdafaa. 
mız hususundaki kıskanç dihluıtimiz; öteki bütiin milletlerin em
nivet ve hürriyetlerine karşı titiz itinamız.dır. Montrö daveti bu 
dikkatin eseri idi: Boğozların bundan sonraki idaresinde her za
man o itina hissedilecektir. 

Yeni medeniyetimizi, halk yığınlarımızın saadetini tamamla
mal-- için say güvenliği ve strlh istiyoruz. Cıımuriyet iktidarının 
en ağır mesuliyeti, bunları her türlü tehlike ihtimallerinden ko
nımohtır. Yeni zamanların gene bir devlrfi oforalı. bütiin kudreti
mi-in, enternaıyonal sav ve sulh rmniveılerint saı!layabilecek ~er 
t;irlii tedbir ve teşebbiislere yardım etmcve lıaf(refmek nzmın
Je •iz. Türk silahı ner,,de bulunursa orada bir tehdid değil, ma-

S!'n'•1h hali teess.iis eder. 
l?ojia-lOT tam idare ve me-rıliy,,timiz altına girmekle. sulh, 

f>irl.: ç b•• Uh leh i/,emn b ,,,..,(en kurtr -nı••tt r. 
Bu,;in türk milletinin, milli emniyeti namına bayram yapma· 

ya hakkımız olduğu kadar, sulh· tleVe?l m ·ıı~tler1• boğ~zldm- mC"!e-
6 .. ı,.~; in hallolunmasından aynı şevk r e sevınse er o r-:a ar ycf'ln· 

d e olıır. 
Büyük Reisim:ze, om n biivük ~ag.vcki_li~e minnet~~r~~i:=i ve 

clf n ·a ar"tsında barı~çı Tiirltivcyı rc~Rl~r nın te,;P r•~.1ıu.~c la ı ~ 
biiviil· bir kııclret oe rWriistlijhle temtt•I eden T evlık Ru tıı Aras!a 
ar ada<:larına te§ekkiirlerimizi gunmalıyız. 
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Montıö, 20 (Aanadolu Ajansının 

hususi muhabirinden) - Biraz sonra 
Atalürk '.fı.irkİ\ıesinin parlak l>ia zaferı· 
ne daha sahne olacak olan Montröpalas 
otelinin biiyilk salonundayım. Saat 

22 de yapıJacak imza mera~imi.ne daha 

aman var Tarihi bir hidısenın geç-
z h .. b 
mek üzere olduğu bu salon enuz om-

boş. . 
Bütün murahhas heyetler u dak~· 

kada dış i leri bakanımızın diğer. bır 
salonda vermekte olduğu büyük zıya • 

fctte bulunuyorlar. 

B·r başka ı.alonda da matb•ıat na· 
l . • 

mma gazeteler mümessillerine bır zı-

yafet veriliyor · 
Orta<laki büyük avizenin vüzlerce 

Montröpalas ta 
ampuiu altında bütün salon bir ziya tu· 
fam içind~ yüziiyor. Salonun yansı 

murahhnsaların oturacakları yeşil ma· 
snlara verilmiş, bir at nalını andıran 

bu masnlarm ortası Reis .Briis'ün ye• 
ridir. Sağında ve ı:;olundaki masal rda 
da ikinci reislerle genel sekre•er yer 
alacak. 

Heyeti murahhasa] r d nlfabe ıra-

sile Bul~ari van ba rak Yugos-
lavyada bit uracakll\r. 

Salonun d er yart"ı i e g zetcci
Jerle davetlilere ayrılmış bulunuyor 

Her tarafı parlak bir surette tenvır 
dilmiş olan t"ontrö Palasın yan ve ön 
pıları civar nda polislerin dol ştıkla-

Büyük reisimize, onun bü
yük Başvekiline ve dünya 
karşısında barışa Türkiyeyi 
reislerinin teveccühüne la-

l'•Jn•r:; %"ferini Jrazan nfar 
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yık büyük bir kudret ve dü
rüstlükle temsil eden T. R. 
Arasla arkadaş/arma tc~ck
kürlcrimizi sunmalryız. 
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ve a~:ı wula boğazlarrn ku~ .Nkr§l ıörlJ ,,., •. 
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A ıu uı alar dflrı Jft1 ontreux ye • 
' 

Laus nnc'm veremediğini Mon
treux vermi tir. Açık boğazlaı , türk 
mi11 tinın v rlı tında. artık müdafaa 
zırhının delik noktasını temsil ctmi
yccektir. 

Hem Ak~niz hem Karadeniz, 
hem Avrupa hem Asya devleti olan 
Türkiye, bu dört taraflı hususiyetini 
boğazlar mihverine istinad ettirmek
te, bu dört tnrnfa doğru olan miina
sebetlt-rini bolfc\zlar bölgesinin mer
kez' nden idare eylemektedir. 

Go w azlnr, Türkiye için. öyle bir 
noktnr1rr kı. bunun emniyette olma
mA x, .bu milletin tarih icindel i v r
lı w nm mniv tte ol~ammıı d mek
tfr H tbuki tiirl mıtleti. Asya'yı Av
r 'P 'y{l ve Akd•ni7. 0 İ Kar<"'Od ım·'f" 
ba:1amalj , kendi adına ynin qe-

BURHAN BELGE 

tirdiği bir mi yonu, otomatik olarak, 
in anlık adına da yerine getirmekte
dir. 

Bu misyon. Asya ile Avrupa ve 
Akdeniz'le Karadeniz arasında, ba
rış' ın, kültür'i.in, milletler ve kıtalar 
ve denizler nrnsmdaki medeni işbir• 
liğiniıi köprüsii olmnktır. 

Eğer Kemf\lizm bir akide ve hu
mın en biiyiik gnrnnt'ları Atatiirk ve 
onun"ınillcti ise, Türkiye. hu mi!'ly<>
nunu, verine r,f'tirmektedir ve y ri• 
ne fYetir<'cek tir. 
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m tam ol"rak elde edilmesi mücade
lesini gürüriiz. 

Bu hak'ı bize, l .oz:iln'da da verebi
lirlerdi. Vermediler. Fabıt türk mil
leti, Lozan masasında, davası sami
mi ve asil olan tarafı temsil edivor
du. Fazla ısrara Jü7um görmf"den, 
çift"nin çııbuğunun h..aşına döndii. 

Bugün Montreux'de, o rün istedi
ği hcık'ı almış hult1nnyor. L·rn.,nnne 
ile Montre.ux arcı5mda, gerci bir im
paratorlu~un feda edilmesi yoktur. 
Fakat onun k:il~ar büyük bir dava 
yatmaktadır: Bir yurdun kurulması. 

Luusanne'a, bundan on üc; yıl ön
ce, milli kurtuluş'un cephe~inden 
ayrılarak gitmi tik. Deleo-elerimizin 
üstü başı barut kokuyordu. 0n iiç 
yıl sonra, Montreux'ye yolladrw1mız 
delegeleri milli kuruluş'un yapı ar
sasından ayırıp gönderdik. Delegele· 
rimizin nasırlı eJleri, artık barut de
ğil. toprak ve beton kokuyor. 

Bu on üç yıl içinde, türk milleti 
ne kadar banşçı olduStunu ~ö~tenniş
tir. Herkesin muahedeleri tek tarafh 
olarak çiğnediği bir devircle, biz, ve
rilen sÖ7:Ü tutml'\nTn henilz eskime
mit bir fa7.ilet nlduğuna inanmak ce
saretini gösterdik. 

*" 
Biliyoruz ki, boğazlar, birçok dev-

letlerin biribirleriyle hesab1a. .. ma he
sablannda, dünyanın en mühim stra
teji nokta1armdan biridir, Fakat hiz, 
bu noktayı, müsaadeleriyle. bildiği
miz gibi tefsir edeceğiz. 

Biz istiyoruz ki, boğazlar, biribi
rini çiğnemek istiyen mil1et1erin bir 
geçid noktası değil, biribirleriyle ar
tık anlaşarak insanlığı barışa ve ger
çek bir medeniyete kavuşturmakla 
mükellef olan milletlerin h•r1hirleriv
le ticaret yapmak ve biribirlerini zi
yaret etmek üzere seçecekleri bir 
nokta olsun. 

Boğazlarımızı, böylece tefsir et
mekle, boğazlar noktasına, kendi 
fahsiyetimizin dam'!8Slllr vurduğu
muza inanıyoruz. s;zim bu §ahsive
timizin en sriizel serrholii. !levtrili Se
fimiz ve babamız, Atatürk'tür. O 
Atatiirk ki. askerlik ve harb deyince, 
bugünkii dünvanm onun vanma ko
yacaVı bir tek ~ voktur . .Rövle oldu
ğu halde. bu en biiyük aslcer, bugün 
mille 'ne bir kiiltiir vermek, bir yurd 
inşa etmek ve bir dil :fapmakla meş
guldür. 

Ve biz biliyoruz ki, Montreux'de 
bu işler konuşulurken, O, gine mil
letinin her an başında idi. Ve dava
nın tam muvaffakıyetle bitmesi için, 
Montreux' deki diplomatlanna tali
mat verdi, Ankara'd ki hükümetiyle 
teması kesmedi ve türk basmmı, sü
tunlann içinden, şahsen idare etti. 

Silahı en iyi kullanmasını bilen 
kendisi olduğu halde, değme sivil 
devlet adamının banşs verliğinl gös
termiş olan, bütün harb sonrnsmda, 
gine bizim sevgili Atatürk'ümüz ol
muştur. Zaten ferdlerin hayatında 
da öyledir: Silahı en iyi kullnnan a
dam, merd adam, yanında silah taşı
maz. 

Kemalist di lomasi, si ah ta.,ıması
nı sevmiyen bir diolom <ı1 ·r. Mon
treux bunu ispat etti' "le. au~anne'
m nevi i~at etmis olduğu unutul
mamalıdır. 

Anafartal r zaferi, O man ı İmpa
ratorluğunu h;ırtammadx Fakat ye
ni türk de, Jetini k mıu" o] n büyük 
kum ndan. eşsiz d vlet adamı ve 
harb onrasmın sefl ri arasında en 
geniali, türk tarihine asıl oradan gir
di. 

Anafartalar'dan başlıyarak Mon
treux'ye giden yol, fetihler vermek 
ve büyiik serdarlar yetiştirmekte tek 
olan türk tarihinin şeref caddesidir. 
Bu caddenin her bir uğrağı maddi 
ve manevi bir başandır. 

Sakarya mı, Lausanne mı} Kapi
tiilasyonlann kalkması mı iniklik 
davası mı) lzmire doğm inen ceza 
kasırgası mı bum.in Montreux'de alı
nan sonuc mu) Bunların hangisi d~
ha büyiiktiir, hangisi daha çetin idi, 
hangisi daha verimli olacaktır) 

Bu st allere cevab vermeğe calt!'l
mak biiti.inü bölmeğe uğraşmak, A-

ULUS 

An ara sevinç içinde 
Bu dakikada Ulus meydanında 
binlerce Ankaralı bayram yapıyor 
noğazlar rejimine aid yeni mıı lwvelenin Montrö'de imzalandı· 

ğt miijrlesini dinlemel.- arzwmmı biitün anlwralılar. dalıa saat 21 
tle; lllus meydanına konan büy iik lıoparliirün iJnilne toplan
mıştı. 

Öiileden .tıonra bayraküırla .• · : ·"nen ~clıirde milli bir bayram 
hava.u eımel,ıe ve an karaf.lllr vrı dakikada rejimin biiyük ::sa
f eri haberini verecelc radyoları dinlemenin lıeyecanı i{indedir
ler. 

Bugünkü toplantı 
Ankaralılar ·bugün17 de Ulus mey

danında toplan.arak, rejimin 
büyük zaferi kutlıyacaklar 

Ye11i boğa:slar anltqmasın ın uynadırdığı minnet ve heye-

canın bir i/ade!İ olarak anka ralılar brıgürı aaaı 17 de Ulua 
meydanında tekrar toplanacaklardır. Birçok lıatiplerin !Ös 

alacağı ve yeni anlatmanın ehemiyeıini 1'e değerini anlatacak

Ian haber alınm1flır. 

Düzcede Atatürk 
kutlandı •• •• gunu 

Düzce, 20 (A.A.) - 18 temmuz günü 
Düzcenin Atatürk günüdür. Bu kutsal 
günü sevinç heyecanlariyle bekliyen 
düzcelilcr dün gündüz ve gece eşsiz tc.. 
zahUrlerle kutladılar. Dün sab3h şehir 
baştan başa bayraklarla donandı. Her 
keste bir sevinç vardı. Halk yeni elbi

selerini giymiş, civar,. köylüler bayram
lık elbiselerini giyinmiş önlerinde da
vullarla fevç fevç şehre geldiler. Ku
rumlar, mektebliler, sanatkarlar saat 10,5 
de önde halkevi bandosu olduğu halde 
sokakları dolaştılar. Halkevi ve uray 
önünde hatipler söylevler verdiler. Atn· 
türk'c tel yazılariyle halkın minnet ve 
şükranlarını sundu. Gece bütün esnaf 
ve halkın iştirakiyle fener alayı yapıldı. 
Cumuriyet alanında milli oyunlar oy
nandı. Hasılı dün 18 temmuz düzceli
lcrin en büyük bayramı oldu. Atatürk'c 
bağlılık be şükran duyguları tazelendi. 
Eşsiz heyecanlı bir gün ya.şandı. 

tatürk'ü Atatürk ile karşı! stırmak 
demektir. Böyle bir şey yapılamaz. 
Bütün bu işlerde bir ··identite" kar
şısında bulunduğumuz muhakkaktır. 
Atatürk, türk milletidir ve türk mil
leti Atati.1rk'tür. Tarihin hiç bir dev
res'nde Şef ıle m·llet ar.nsmdaki ba .. -
lrlık bu kadar sa~lam olmamış. h'ç 
bir d va. bu •adar b'r '1<, bu kadar 
ye '"n rer . göstermemistir. 

Evet, Anafarml r zaferi. O ~nlı 
imparatorlu v unu kurt r m dı. Fakat 
imparatorlucrun düsmana yerıfme e
çid vermiyen nol·tası da O"aSJ kaldı. 

Türk tarihine Anaf-ırt l.,rdan gi
ren Mustafa Kemal, s·nıdi ontreux 

zafer kemerinin altından v;eçmckte
dir. Coşkun b"r sevinç seli hal'nde 
etrafını saran milleti ile. 

Anafartalar' dan baslıvarak Mon
treux'ye giden yol, fetihler vermek 
ve bü rük serdarlar yetiştimıehe l1...k 

olan türk tarihinin şeref caddt-s;dir. 
Montreux, bu caddenin en yeni uğ
ra ""ıdır. A~la, en :>on uğrağı değilrlir. 
Cünkii cadde uzundur ve sonsuzdur. 
Caddenin açıldığı mevdan. türk mil
letinin ebediyet meydanıdır. 

Montreu~ zaferi, bizlere ve gelen 
türk nesillerine kutlu olsun. 

Burhan BELGE 

Mektebliler kampdan 
döndüler 

Dün, 15 gün önce askeri kampa çı
kan Gazi ve Erkek lisesi talebeleri §eh
re döndüler. Küçük fakat çelik vücud
lannı haki elbiselerinin i~inde yann i
çin saklıyan mekteblilerimiz, kamptan 
dönüşte Ulus meydanında Atatürk anı
tına uğnyarak; büyük Öndere ve reji
me nağlılıklannı gösterdiler. 

Askerlik vazifelerini yaparak dönen 
gençlerimizin anıt etrafında toplanarak 
and içmeleri ve önlerinde muzika oldu
ğu halde mcl..-teblerine kadar yürüyüş
leri Ankaralılar tarafından şefkat ve 
sevgi ile takib edildi 

Halkevinde /ransızca kurıları 
Muğla, 20 (A.A.) - Halkevinde f

ransızca kurslar açılmıştır. Kursa çok 
istekJiler vardır. 

DiL KÖŞESi 

"Antant kalmak". 

Bulaşıcı hastalıklar gibi, bula§ıcı 

dil :el)ksiz.liklcri de bulunduğuna mi
aal, mide bulandırıcılığını ilk bakışta 
göze vuran şu ''antant kalma#?' tabi
rinin, konu§ma ve )la:ı dilimizde git
gide daha yaygın bir §ckildc kullanıl
masıdır. ''Mutabık kalmak'' tabirini 
çirkin bularak bu manayı ilade için 
yeni bir şekil anyanlar, herhalde şu 
argo frenllçesinin en hötü örneğinden 
ba ha bir tabir bulmalıdırlar. 

''Muhtelif delega"yonlara mensub 
ş. hs'yetler, ita ya'nm istinkafma rağ
men, konfcrruısın devam, anlaşmanın 
imza ve Türkiyenin boğazları tn ık.i
me s lfıhiyetli olacağını kaydetmek
tedirler." 

Bu cümlede "devam ve imza'' ke
limeleri "olacağını'' fiiline raptedil
miştir. Halbuki bu iki kelime ancak 
"etmek" yardımcı fiiliyle mastarlaş

tıkları için, cümlenin iki parçası bağ
lantısız; kalmakta ve irtibatı bozul
maktadır. 

"Her Halkevinin çıkardıkları der
giler ... " 

"Her Halkevi'' elenildiği zaman 
gerçi bütün Halkevleri kastediliyor· 
sa da bunlar ayrı ayrı ve mi:ifret 
olarak fail olduklarından "çıkardık

ları'' deiil "çıkardığı'' denmek İcab 

ederdi. 

Başbakanımız 
KARPINSKININ ÖLVMV DO

LAl'ISll'IJE GiJNDERDICI 
TELGRAF 

Moskova, 20 (A. A.) - Gazeteler 
Karpinskinin ölümü dolayısiyle İsmet 
İnönü tarafından Molotofa çekilen ta
ziyet telgrafını neşretmektedirler. 

Dil l(urultayı 

hal<.kında 

Türk Dil Kurumunun 
bir tebliği 

İstanbul, 20 (A.A.) - Türk dil ku
rumu genel sekreterliğinden: 

1. - 24 ağustos 1936 da toplanacak 
olan üçüncü türk dili kurultayı için ye
niden üye yazma müddeti bitmiştir. 

Bundan sonra yeniden üyelik için mü· 
racaat edilmemesi rica olunur. 

2. - Birinci ve ikinci dil kurultay
larında ve kurumun çalışma kollarında 
üye ol,rak yazılı olup da üçüncü dil 
kurultayında da bulunmak istiyenlcrin 
kayıd müddeti 31 temmuz: 1936 akşamı
na kadar uzatılmıştır. İstek eden üye
lerin bu tarihe kadar dileklerini bildir
mi§ bulunmaları Hizımdır. 

3 - Üçüncü Dil kurultayında 
dinleyici olarak bulunmak istiyenlcrin 
de gene 31 temmuz 1936 akşamına kadar 
kaydedilmeleri lazımdır. 

4 - Bütiln bu dilekler için Dolma. 
bahçe Sarayında kurum genel sekreter
liğine yazılmalıdır. Yazılan yazıda ya
zanın öz adı, soy adı, işi gücü, tam ad· 
resi, hangi kurultayda \'eya çalışma ko
lunda bulunduğu veyahud dinleyici ol
mak istediği gösterilmelidir. 

5 - Bir ağustos sabahı bütün bu 
kayıdlar kapanacağından o zamana ka
dar istek edenlerin dileklerini bildir
meleri ve ondan sonra artık müracaat 
etmemeleri rica olunur. 

Maliye Ve illimiz 
geldi 

Maliye vekili Bay Fuad Ağralı bu 
sabah şchrimi?e avdet etmiştir. 

Büyük ·ı ~ l\ ec 

bahçesi 

• • Si 

Dün geceyi sevine ncse içinde geçi
ren Ankaralılar Büyük Millet Meclisi 
bahcesinde geç vakte kadar eğlenmiş
lerdir. Bu gece de bahse sabaha kadar 
açık kalacak ve muzika çalacaktır. 

_.....;, ____ .. --------
POLiSTE: 

Sucuların kaYgaşı 
Çankırı caddesinde çeşmeden su 

doldurmakta iken kavga eden sucu 
Mchmed, Durmuşu sopa ile başından 

yaraladığı için haklarında tahkikat ya
pılmaktadır. 

Bcrhcı· Galip u tura ile 
birisini yaraladı 

Atıfbey mahalle inde gece saat 23 
de İhsanla kavga ederken kendilerini 
ayıran Emniyet müdürlüğü santral me
muru Rüstemi ustura ile sol kolundan 
yaralıyan berber Galip adliyeye veril
miştir. 

Su içerken } araladı. 
Bendderesinde çeşmeden su içer • 

ken Hüseyini taşla başından yaralıyan 
yozgadlı Salih karagola ve Hüseyin de 
hastaneye götürülmüştür. 

Açık kapıdan girerek 
hırsızlık yaph 

Öztürk mahallesinde Dilaverin açık 
bulunan kapısından girerek bir elbise 
ve bir caket ile eski bir yeleği çalan 
Hasan hakkında tahkikata başlanmış

tır. 

Yankılar 

Ç.Ocukların ırabı 
Gün geçmiyor ki Avrı~pa ga~ 

leleri çocuklara kötü nt! armele ,. 
den in•anlar, hatta analar ve bd'
lar hakkında polisçe, mahkemedl 
ve umumi bakımdan, h 'ilzümetç• 
alınmı§ tedbirlerden bahsetmuitt• 
ler. 

Bir ananın, beş yarındaki ~O" 
cuğunıı eve kapayarak gittiği el• 
lenceJen üç gün clönm"' "ijini ıJe bl 
•ırada aç, aumz ve çıplak )'OV,..,. 

cuğa apartıman kapıc•sının, muf. 
bak pencere•ine merdiven daya• 
mak suretiyle, yardımda bulun• 
duğnnu bir lran•ız gazetai yazı· 
yordu. 

Bir bCJ§ka gazete i•e, çocuklara 
reva görülen çe§idli zulümler& 
•ayıp döktükten •onra, yeni kabi· 
nede çocukluğu koruma vekili o-
lan Madam Lakor'dan, bu hal• 
lerin önüne geçme•ini onun kadı,.. 
lık ve analık duygularına da ftğı· 
narak yana yakıla rica ediyordu. 
Çocuğu döğmek; aç bırakmak; 

polian ve mahkemenin müdaha
lesini celbedecek gibi ona celala.J 
nn türlüsünü çektirmdl in•anlık· 
la müncuebetini kuip hayvanlQ.f .. 
mak, canavarlcvtmak d Pmektir; 
cemiyet böylelerini insanlcqtıra
ma•a bile layık oldukları cezaya 
çarpacaktır. 

Fakat, bir haç zamamlanberi 
bizde Je kayıt•u:lık hududunu a
ıan .. ne diyelim - bir ihmal, bir bil· 
gi•izlik, hatta mücrimce bir hod
binlik ile çocuklarının •ıhatlerini 
bozup onların taze uzviyetlerini 
hcutalıkların taarruzuna kartı mü· 
dalaa•u. bırakan analar ve baba
lar türemekte olduğu görülüyor: 
yaz dolayı•iyle açık olan içkili, 
danslı, ıarkılı, tozlu ve topraklı bü• 
tün bahçelerde iiç - b~ yaf111dakl 
çocuklar kucaklarda veya ortada· 
dır; he.m de gec~nin ok ge9 
•aatlerine, bazen yarrnından son~ 
raya kadar ... 

Bu çocuklar, herke .. ·n bilmesi 
lazım gelen en ba it s v' kaide· 
lerine göre elleri yüzleri temizle
nip akşam yemekleri i yedikten 
sonra yataklarında mı l mıgıl uyu .. 
yacak iken, ana v alarmın 
eğlenmeleri ve gülüp r. elenme· 
leri için, kaldırılıp bural ra geti· 
rilmişlerdir; bu bir. 

• Halbuki çocuklara, vücadları
nın sı.hati namına, yasak olmak 
icab eden bu gibi eğlence yerleri 
ahlaklarının sıhati için de yasak· 
tır; bu iki. 

Muayyen bir yaştan önce, mesc• 
la sinemalara, çocuklar alınmıyor. 
Bazı gazinolar ve eğlence yerleri 
vardır ki buralara ailece gidenlere 
, en az. cüretkar deniliyor. Fakat 
yaz gclinte bahçeler açılınca, örf 
ve adet hususundalıi as '1ivetimiz 
gevşeyioetiyor: sinem arla ve 
bahsettiğimiz eğlence yerleriyle 
kıyaslanınca claha çok alılaki sa
yılmamak iktiza eden bu yerlere 
her yaşta çocukların da giderek 
sabahlara kadar üzülfp harab ol
ma1cr:rını tabii görüyoruz.. Yazlara 
malı"ıns olan bu mesağ acnba onun 
sıca !arından bir ne · öç almak 
m·dır? Ve bu lıalin b ka türlü 
telsiri kabil midir? 

Memleketimizin istikb ini biz
zat kendimizin yarataca" mızı ha
tırlamak için şu basit hakikati 
tekrarlıyalım: Bugün .. n çocukları 
yarının büyükleridir. • N. B. 

Muğlada tütün e cimi 
Muğla, 20 (A. A.) - Muğla ve mül~ 

hakatiyle beraber bu yıl yüz iki milyon 
654 bin 956 metre murabbaı bir alanda 
tütün ekimi yapılmış ve havaların tütÜ• 
ne .elverişli gitmesinden rekoltenin beş 
milyon kilo olacağı umulmaktadır. TÜ• 

tünlerin genci durumu çok iyidir. Ec• 
nebi kumpanyalar tütünler üzerinde ill• 
celemeler yapmışlar ve çok iyi bir duy
gu ile aynlmışlardır. 

il esiz Tabii bir i(ki • 
r 
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Yeni anla~manın getirdiği yeni 
hükümler nelerdir? ispanyada vaziyet çok kötü 

Yeni boğazlar rejimi, bu saatte İm· 
zalanmıı ve 24 temmuz 923 de Lozan 
andlaşmasiyle tayin edilmiş olan vazi· 
yet yerine dünya sulhunun yeni bir ga
rantisi olan türk talebi akid devletler 
tarafından kabul edilmiştir. 

Yeni anlaşmanın getirdiği yeni hü
kümler; onun değerini ve bilhassa türk 
milletinin güvenliği ve emniyeti bakr· 
mmdan olan kıymetini pek güzel an· 
latmaktadır: 

1 - Boğazları tahkim etmek hakkı
mız kabul edilmiştir. 

2 - Ticaret gemileri boğazlardan 

gece ve gündUz serbestçe geçebilecek
lerdir. Y&lmz Türkiye harb halinde ol
duğu zaman ancak gündüzleri ve bizim 
göstereceğimiz yollardan geçecekler -
dir. 

3 - Türkiye muharib değilken ve sulh 
zamaninda diğer devletler 15 gün ve Ka
radeniz devletleri sekiz gün önceden 
haber verme, geçerken mal(ımat verme 

kayıdlarına riayet etmek üzere yalnız 
gündüzleri geçebilecektir. 

4 - Boğazlarda bir defada 15.000 
tondan ve sayısı 9 dan fazla harb gemi
si geçemiyecektir. Karadenizde sahili 
olan devletlerin 15.000 tondan büyük 
gemileri yanlarında yalnız iki muhrip 
olduğu halde tek tek geçebileceklerdir. 

S - Tarafımızdan vaki bir davet ü -
zerine boğazlar bölgesindeki türk li • 
manlarına tonaj ve sayı kaydı olmadan 
ecnebi harb gemileri ve filoları misafir 
gelebileceklerdir. Fakat bunun için de 
şart: geldikleri yoldan dönmeleridir. 

6 - Boğazlardan denizaltı gemisi 
geçemiyeccktir. Bu kayıddan, Karade
niz devletlerinin hariçte yapılan veya 
tamire giden gemileri müstesna tutul
muştur. Bunlar da hükümetimizden 
verilecek müsaade ile ve deniz üstün· 
den geçebileceklerdir. 

7 - Transit harlı gemileri, boğazlar 

bölgesinden geçebilmek için ie.l.beden 
müdetten fazla ka1amıyacaklardır. 

8 - Harb gemileri boğazlar mmta
kaı>ında tayyarelerini de uçurtamıya • 
caklardır. 

9 - Sulh zamanında, Karadenize 
30.000 tondan ve Sovyetler filosu bu
günküne göre on bin ton artarsa 45.000 
tondan fazla ecnebi harb gemisi giremi
yecektir. 

Haa·h zamaımula 
10 - Her hangi bir harb zam:mmda, 

Turkiye harbe iştirak etmemiş ve bita· 
raf kalmış ise muhariblcrin harb gemi
leri boğazlardan geçemiyecektir. Millet-

t\ioo·ol şenliklerinde 

Sovyet heyeti 
Moskova. 20 (A.A.) - Ulanbatordar. 

bildiriliyor : 
Sovyetler Birligi merkez icr.a k?r:ıi

lesinin h,afif endfü.lrİ halk komıs rı mu· 
. . B Elı'avanın ba:.kanlığındaki he-

avını . • 
yeti, Moıolistan kurtuluşunun vnbe.,:n-
ci yıldönUmü şenlikler~n~e ha •.r hubn· 
mak üzere buraya gelmışur. 

/1c1/wm Jlıızt>ff•/Pri11flf• lmrıf••r<m· 
""". m•tice.'4İ lınl.·hınd<t wf."ir. yol.

Paris 20 (A.A.) - Anadolu aıansı· 

nın husu.si muhabiri bildiriyor : . . . 
Romadan Lötan gazetesine bıldırıl· 

( n va·· 
d ·-· .. e Montrö kon eransmı 
ıgıne gor • da 

dtğı muvaffakiyctli netice hal{kııı 
İtalyan basını hiç bir tefsirde bulı..'1-
muyor. 

· ı 'I Lır ll' Yalnız J..avora gazetesııır.e ı ı ' 
kaydiyle bildirildigine göre, konf.cı :n· 
sın hukukça hükiıınsi.lılü~i!nc daır lı~ı 
Montrö haberi var. Fako:t derin hoşnu • 
suzluk bilhassa f ngiltereye karşı giıft<'· 
rilmekte ve İngilterenin filosunu artır 
rnasından dolayı lcrzılmaktadır. 

Kıral Y orginin, 
yıl dönümü 

Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor: .. do 
Kıralın doğumunun vıl döniimu • 

l ~:vıe, bugün Atina ba tan başa do· 

ler cemiyetinin verdiği vazifeleri ifa e
decek gemilerle Türkiyenin de dahil ol
duğu mıntakavi paktların vecibelerini 
yapacak olan harb gemileri bu kayıddan 
müstesna tutulmaktadır. 

l 1 - Türkiye, her hangi bir vazi
yette harb halinde iken, boğazlardan 

harb gemilerinin geçişi ve geçiş şartla· 
rı tamamiyle türk hükümetinin ihtiya
rında olacaktır. Bu suretle Türkiye mu
harib vaziyette, boğazlardan istediğ dev
letin harb gemilerini geçirtecek, iste· 
mediğine bu müsaadeyi vermiyecektir. 

Asilerle lıükümet kuvvetleri arasında 
her tarafta çarı>ışmalar haşladı 

12 - Türkiye, kendini harb tehlike 
sine maruz görürse milletler cemiyetine 
ve mukavelede imzası olan devletlere 
keyfiyeti haber vermek suretiyle, harb 
gemilerinin geçişini yukardaki madde· 
lerde olduğu gibi tamamiyle kendi ida
re edecektir. Yalnız milletler cemiyeti 
konseyinin ve imza sahibi devletlerin bu 
harb tehlikesini varid görmesi lı\:?ımdır. 
Konsey üçte iki ek!!erivetle ve bu an
laşmayı imr.alamıs ol"n devletler de ek· 
seriyetle bir harb tehlikesi do ayısiyle 
aldığımız bu tedbjr1eri varid görmezler
se o zaman bu tedbirlerden vaz geçece
ğiz. 

Y ~ni lıiikiimlc>r getirt•n diğer 
bazı maddeler 

13 - Harb halinde boğazlardan ge
çecek muharib devletlerin harb gemile
ri boğazlar mıntakasında harb haklarını 
kullanamıyacaklardır. 

14 - Boğazlar mıntakasmda askeri 
ve sivil tayyarelerin uçu_şu, Türkiye ni· 
zamlarına ve mevzuatına tabi olacaktır. 
Memnu bölgeler üzerinde sivil tayyare
ler de uçamıyacaklardır. Avrupadan As
yaya, Akdcnizden Karadenize gidip ge· 
lecek sivil tayyarelere emniyet kinde 
uçmalarını temin edecek yollan göste· 
receğiz. 

15 - Boğazlar komisyonu ilga edil

miştir. 

16 - Mukavelenin hiç bir lıUkmü, 
milletler cemiyeti andlaşmasmdan do
ğan hak ve mükellefiyetleri bozamıya

caktır. 

17 - Mukavelename Türkiyeden 
başka beş cc ... let t::ırııfından tasdik edi
lince kati Gurrtte meriyete girecektir. 
Fal:at ayn bir protokol mııcibince Tür
kiye, derhııl t3hkim'lta başlıyac"'ktır. 

Ve mukavt"knamenin C:•V,er rn"lddeleri 
de bir ay sonra muvakkaten meriyete 
girecektir. 

18 - Yeni anı"'~'ll'l 20 sene müddet· 
)I" meri olac-ıktır. Fakat Leş senede bir 
tadili de imkan içindedir. 

Olinıı>iyat meşale~i 
Bugün merasimle 

götürülüyor 
A ti11a, 20 ( A.A.) - Olimpi şehıiıı· 

<len haber veri ldiJine göre, birçok cien 
ve yabancı ziyaretçiler, bugiln, Berline 
göttirülmek üzere yola çıkacak olimpi· 

yat ıneşalesinin hareketi merasiminde 
hazır bulunmak üzere buraya gelmiş· 
]erdir. 

Olimpi şehri belediye meclisi, olim

piyat oyunlarını canlandıran Baron Pi· 

errc de Coubertin'e fahri hemşehrilik 

tevcih etmiştir 

llıza Salı 
' 

İn 'liz Kıralım suikasttan kurt11!
duğundj\n dolayı tebrik elli. 

Talının. 20 (A.A.) - Hıza Şah Peh· 
ıevi, ingiliz kıralına, suikasttan kurtul
muş olmasınclaıı dolayı tclırik telgrafı 

çekmiştir. 

Dr. Rintelen hasta
neye kaldırıldı 

Viyana, 20 (A A.) - Korrespoıı laıu:: 

Politik'in öğrendiğine göre, Dolfüs'ün 
ölüm ile neticelenen hadiseler sonunda 

tevkif edilmiş olan avusturyanın eski 
Roma clçısi Dr. Rintelen, ağır rahat-

sızlığı dolayısile, hapishaneden hasta. 
neye nakledilmistir. 

Malaga alevler içinde; ingiliz ve amerikan 
sığınıyorlar; 

elinde 

seyyahlar Cebelüttank'a 
Melilla asilerin 

l.'fpany<1 - Fransa demir)·olrt 
Paris, 20 (A.A.) - Resmen bildi -

rildiğine göre İspanya ile demiryolu 
münakalatı kesilmistir. 

IJarselorı bom bardımıın edileli 
Marsilya, 20 ( A.A.) - Fransız tay

yareleri ite Fastan gelmiş olan yolcu • 
lar ispanyol tayyarelerinin Barselon'u 
bombardıman etmiş olduklarını söyle

mektedirler. 
Barselon tayyare meydanı asker ta

rafından işgal edilmiş olduğundan mey
dan ile şehir arasındaki muvasala ke· 

silmiştir . 
Fransız tayyareleri, her vakit oldu

ğu gibi Air • France şirketine aid v\-ın 
hususi meydanda yere inmişlerdir. 

Alman tayyareleri Barselonda ben

zin tedarik edememişlerdir • 

/ 11giliz menfaatlerini 
korumak için 

Cebelüttarık, 20 (A.A.) - HUkü • 
met. hal ve şartlar gerektirdiği takdir
de İngiliz menfaatlerini müdafaa et • 
meleri için Vaythol ve Vildsvan tor • 
pido muhriplerine Cebelüttarıkta kal
mak emrini vermiştir. 

Malaga ~ehrinin yarısının alevler 
içinde olduğu öğrenilmiştir. Kayıp bü· 
yüktür. 

Çoğu çocuk olmak üzere iki binden 

fazla mülteci Cebelüttarıka gelmiştir. 

Birçok inı?iliz ve amerikalılar da 
otomobillerle buraya gelmişlerdir. O • 
tomobillerin üzerinde mermi delikleri 
vardır. 

Asilerle ldil:iinıf't lmvrctlcri 
tırcısıncla 

Tanen, 20 (A.A.) - Asilerle hli'<fi· 
mete sadık kalmış olan kuvvetler ara-

Filistind~ yeni 
l{a rgaş~thl{lar 

Kudüs, 20 (A.A.) - Son kırk sekiz 
saat içinde Samarie'de yahudi kolonile
rine karşı bir takım taarruzlarda bulu
nulmuştur. Mütearnzlardan bir çoğu 
üldürülmüştür. Hükümet memurları, 
Gazede silahları müsadere etmi§lerdir. 
Maverayi Şeriada İrib yakınında Hay· 
fa petrol borusuna kar§ı vuku bulan ta
al't'uzlar dolayısiyle hükümet memurla
rı, bu boruyu askerlerle ve bedevi kabi
lelerin de yardımiyle tayyarelere mu
hafaza ettirmeğe karar vermişlerdir . 

İt:• l)1aııın diplomrttilc 
planlar ha7ırladığı 

yalanlanıyor 
Roma. 20 (A.A.) - Stefani ajaniı 

bildiriyor: 

İtalyan hükumeti tarafından glıya 
hazırlanmal.ta olan politika diplomatik 
planlar h!!kkıntlaki haberler tamamen 
asılsızd,r. . 

Bir sovyet pilotu 11.458 
metreye çıktı 

Moskova, 20 (A.A.) - Sovyctlcr 
birliği merkezi havacılık kulübü spor 
komisyonu, pilot Kokkinaki'nin ı 7 tem
muzda her biri 800 beygir kuvvetinde 
iki motörlü, SOO kilo lüzumlu eşya ta
şıyan bir nakliyat tayyaresi ile 11458 
metreye kadar çıktığını ve bu suretle 
c sınıfı için yeni bir rekor kurduğunu 
tesbit ve tasdik eylemiştir. Bu uçu' ne
ticesi, diinya rekoru halinde tesbiti için 
milletlerarası havacrlık federasyonuna 
da bildirmiştir. 

sında şiddetli çarpışmalar olmuştur. 
Laroş'u bombardıman etmiş olan hü

kümet tayyaresi, barakaları tahrib etmiş 
ve iki neferi öldürmüştür. 

CelJfdii ttarıh civtırındalı·i tıazi)·e.ı 
Ccbelüttarik, 20 (A.A.) - Havas a

jansınnı muhabiri, faslı askerlerle lej
yon etrnnjcrlerden mürekeb 1500 kişi· 
lik bir kuvvetin yakındaki İspanyol şe
hilcrini muhafazııyamemur edilmiş bu
lunduğunu ve bu şehirlerde son dl"rece 
mukavemet göstermekte olan sendika
listlerle komünistler üzerine mitralyöz
ler ve havan toplan ile boyuna ateş edil
mekte olduğunu bildirmektedir. 

TüfC"k sesleri, Cebelüttarık'tan işidil
mektedir. Bir çok ölü ve y-Uzterce yara
lı vardır. 

Fa1Ctaki İRpnn~·ol komiseri 
merk11f 

Raba, 20 (A.A.) - İyi malltmat al
makta olan mahfiller, asilerin Tetuan
daki Fasın İspanyol yüksek komiseri
ni tevkif ederek nezaret altına almış 
olduklarını bildirmektedir . 

Bir seyyah, bir ispanyol harb gemi· 
sinin Malaga ile Melilla arasında ııefer 
yapan bir gemiyi durdurmuş ve kap
tandan gemi içinde hükümet erkanın
dan her hangi birisinin bulunup bu • 
lunmadığın ısormuş olduğunu söyle • 
miştir. 

Aynı seyyah, filonun Melilla önün
de bulunduğunu ve şehrin biitün so • 
kaklrrının mitralyözlerle muhafaza e
dilmekte olduğunu ilfive etmiştir. 

Melill:ı iisiforin elinde 
Rahat, 20 (A.A.) - Uelilla şehri, 

tnmamiylc asilerin eline clüşmüştUr. 

İtalya ve Avusturya 
• • 

ile ticaretiıniz 
1 tal yan ticaret ve kliring anlaşmasr

nın müddeti bugün bitmiştir. Yarından 
itibaren gömrükler İtalyan muvaredatı
na azami- tarife tatbik edeceklerdir. 

Avusturya ticaret anlaşmasının müd. 
deti de yarın bitmektedir. Öbür gün A
vusturya eşyasına da azami tarife tat
bik olunacaktır. 

lıoıtanhul Radyosu 
18 - Taksim bahçesinden nakil 

20 - Halk musikisi (pliik) 

20.30 Bayan Livie Fioretti (Soprano) 

be stüdyo orkesaraları 

21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan

ııııun gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

Büyük Millet Meclisi 
Bahçesinde 

Riya!'eti Cumur baıulosunun 
konserleri 

Muallim İhsan Küncer'in idareıdn 
de verilecek konserin programı : 

1. Kısım 
l - Sellenik Marş lndiyen 
2- Rame 

3 - Vallas 

4 - Vagner 
S - Tavan 

Rigodon dö Dardanüs 
Uvertür 
11 Kısım 
Fantezi 

Fantezi 

Maritana 

Lohenğrln 

Ungarya 

Mukavele metninin 
mukaddeme kısmı 

Eksik olan kısmın tanımı 
ne~rediyonaz 

Ankara, 20 (A.A.) -
Dün neşrettiğimiz yeni boğazlar re

jimine aid mukavele metninde konf.-. 
ransın toplanma maksadını izah ed n 
mukaddime kısmında bir eksiklik ol
muştur. 

Eksik, mukaddimenin, 24 tcmm •& 

1923 tarihinde Lozanda imza olunan 
sulh andlaşmasının 23 üncü maddeli~
de vazolunan prensip mucibince boğı~
lar umumi tabirine dahil Çanakkale bo
ğazında, Marmara denizinde ve Boğar 
içi'nde mürur ve seyriseraini ... kelime
sinden sonradır. 

Bu eksikden dolavı özür dileyerek 
tarihi vesikanın mukaddimesini aynen 
tekrar neşrediyoruz. 

"24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'
da imza olunan sulh muahedenamesinio 
23 üncü maddesinde vazolunan prensip. 
mucibince, boğazlar umumi tabirine dl· 
hil Çanakkale boğazında. Marmara dea;. 
zinde ve Boğaz içi'nde mürur ve ıeytf. 
sefaini Türkiycnin emniyeti ve Karıd9' 
nizde s'l\hildar devletlerin emniyeti ka:I• 
rosu da,hilinde korumak suretiyle, tan• 
zim etmek arzusu ile mütehassis olarak 
işbu mukavelenameyi, Lozan'da 24 tem
muz 1923 de imza olunan muakvele ye
rine ikame etmeye karar vermitlcr ve 
murahhas olarak itideki zevatı tayin 
eylemişlerdir:,, 

}'eni tınlcıımanın dlfGrdaki 
aküleri 

Paris, 20 (A.A.) - Anadolu ajansı
nın huausi muhabiri bildiriyor: 

Ernuvel gazetesi, konferansın vardı
ğı mesud neticeyi tahlil eden yazıaında: 

''Konferansın ba§buıgıcmda oldufu ti· 
bi sonunda da Türkiye lehinde tezahür e
den dostça vaziyete TUrkiyenin haklı 
olduğunu anlatıyor. Ve yeni rejimin 
Türkiye ile Sovyetler birliği araımda 

esasen mevcud olan sıkı dostluk bağla
nnı kuvvetlendireceği ıüphesizdir,. d~ 
yor. 

Paris, 20 (A.A.) - Anadolu ajan11-
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Berilnden Tan gazetesine haber vc
rliyor. Döyçe Algemanye Zaytung Mo'1t• 
rö konferansı hakkında diyor ki: 

Türkiye, konferanstan vaziyeti fev
kalade kuvvetlenerek cıkıyor. Bundan 
sonra Türkiyenin yardımı, büyük dev
letler arasında daha ziyade aranacaktır. 

l(mıfcrmısın muva/lakiyeıli 
neticesi ve Taymiı 

Londra, 20 ( A. A.) - Taymis gaze
tesi. Montrö konferansına ayırdıtı 
uzun bir başyazısında ezcümle diyor 
ki: 
"Konuşmaların munffakiyetle neti• 

celenmiş olması keyfiyeti, baflr bqına 
hoınudluğa değer bir hadisedir. Zira. 
V ersay andlaşmasından sonra aktedil· 
mif en mühim andlaşmalardan birinin 
anlatma yoluyla tadili hakkındaki mil
letler arası ilk konferan11n muvafı.Jcl• 
yetsiztiği, büyük bir feliket olacaktı. 

Türk hükUmeti, TUrkiyenin mlllet
lerarası dürüst hareket tanı hakkında 
dünyaya iyi bir imtiul 6meti nrmit 
olduğuna dair başkan Brua ve atekl 
zatlar tarafından cumarteli pil yapı• 
lan takdirleri tamamen halı: etmlt bu • 
lunmaktad.r. Türldyenin bqındald 

büyük kumandan, durbin bir de•let 
adamının yüksek muiyetlerini hais 
bulunduğunu bir kerre daha g&atermlı 
tir. Kendisi, andlqmaların konferan .. 
tarla tadili sıyasasına yardım etmit •• 
bu suretle Avrupanın minnet ve tlik • 
ranşnı kazanmıştır. 

Montrö'de çok ehemiyetli bir it ya
pılmıştır. !~akat bu, daha genit •e M• 
ha güç bir usulün ancak batlanııcıdır. 
Bu usul, s:.ılhu konupnalar yoluyla ~ 
ramak ve o yolla temin etmektir. B 
Avrupanm yeniden eski rakip ittlf 
lar sistemine dönmesi iatenmiyona 
konuşmaların yapılması lbnndn~" 

Çunfarı'da maçlar 
Çankırı, 20 (A.A.) - Diln Çankın 

da dört kulüp arasında yapılan ~lat 
da: 

!~ırıldcqlc • Çankırı 4-2. plip \re S 
merı;tJOr ile Bozkurt 3-31;~.a°l;ch. 
lar. 
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Pontus Euxinas -
Jfare Clausum 

Sulh istiyen dünya eski muharibi eri 

iştirak edeceği bir kollektif harekete 
katılacağı ve kendi menfaatlerine karşı 
gelmemek şartiyle her zaman, alman 
diplomasisinin faaliyetine engel olma
maya çalışacağı tahmin olunabilir. İş

te bunun ilk delili: Romadan haber ve
rildiğine göre İtalya, bazı deniz uz • 
la~malarmm mevcudiyeti dolayısiyle 

Akdenizdeki yeni vaziyeti İngiltere • 
nin nin Türkiye, Yugoslavya ve Yuna
nistan ile yardımlaşma uzlaşmaları • 
ileri süreerk ve Almanyanın da ihzari 
toplantıya davet edilmesi icab edece -
ğini vesile göstere-rek Briıksrlde Loı- -
]anacak Lokarnq devletleri k.;nferallsı
na iştiraki için yapılan daveti redde
decektir. 

Bulgaristan'da çıkan 14 temmuz ta· 
rihli Zora gazetesi « Tuna komisyonun
da > bulgar delegesi mühendis ve elçi 
G. Luaroff imzalı başyazısında Boğaz· 
lar meselesi hakkında şunlarr yazıyor: 

400.000 ölünün mezarları önünde dünyanın her tarafından gelmi1 20.000 eski sava§çı 
ölen arkadaılarının hazin hatıralarını anarak sulh yemini ettileT. 

Bulgar kıyıları Karadeniz ve Tuna 
sulariyle yıkanmaktadır. Fakat bu su· 
larm her ikisi de kapalıdır. Bir zaman
lar bizim de serbest sularımız vardı. 

Bu sular, açık Akdenizin suları idi. 
Fena taliimiz bizi bu sulardan mah
rum etti. Sıınki bu fena tali Bulgarista
nı daima kapalı kalmağa mahkvm ve 
geniş sularla, kendi vapurlarını yüz· 
dürmek için engin ufuklarla sevinmek 
mazhariyetinden mahrum etti. Bir za
manlar Lozanda Boğazların dai a açık 
kalac.aklarmı ileri sürerek bizim yalnız 
bir Karadeniz devleti olmaktan kurtu
lacağımızı söylemekle bizi teskin et· 
mişlerdi. Venizelos bizim Vnrna ve Bur· 
ğaz gibi Karadenizde iki limana sahip 
olmamızı bize çok görüyor ve Roman
ya ile Lehistanı misal göstererek bu 
devletlerin, bizden daha büyük olmala
rına rağmen, birer limanı olduğunu ile
ri sürüyordu. Bunlar Romanyanm Kös
tence, Lehistanın da Gnidya ltmanları
dır. 

Fransa'yr, büyük harbta mağlub ola
rak düşman istilasına uğramaktan kur
tamıış olan meşhur Vcrdun müdafaası
nın yapılmış olduğu sahalarda o harb
larda ölen 400.000 ölünün hatırasını an
mak üzer~ büyük bir toplantı yapılmış
tır. 

12 temmuz günü Fransanın her tara· 
f mdan gelen trenler, otokarlar ve oto· 
mobillerin Verdun'e akışı seferberliği 
andıran bir manzara vücuda getiriyor
du. 

Yalnız Fransa'dan değil, eski müt
tefik ve düşman memleketlerden de bu 
merasim için gelen on bin1erce insan 
Douaumont'taki harb öliileri mezarlı· 

ğında toplanıyorlardı. Her ziyaretci bir 
mezarın başında mevki alıyor ve böy
lece haçlar ve insanlar, bir asker kıta· 
ıı kadar intizamla biribirleri ardına sı
talanıyordu. 

İşte o zaman çanlar "ölülere selam!" 
havasını çalmaya başladı ve son nota 
havada kaybolurken muazzam mezarh
lın üzerinde kara bir ürperişin geçtiği 
lUssolunuyordu. Canlılar, hep birlikte 
mezarların üzerine ellerindeki çiçekle
ri bıraktılar. Ve binlerce ağızın birden 
~ekrarladığı bir mırıltı üç defa tekrar
Jıadı: 

"Dünya sulhu için... dünya sulhu 
için ... dünya sulhu için ... '' 

Çanlar yeniden huckete geldi ve bu 
tef er ölüleri anan bir ıes yükseldi: 

"Siz ki can yerdiniz ... " 
Mezarlığın ölüm sükutunu boro

ıanlar yırttı. Bu sesler, mevkiin ulvili
ii içinde, adeta mezar aşırı bir musiki 
tesirini bırakarak hazır bulunanların 

tüylerini ürpertiyordu. Ve işte bu es
nada sulh için yemin edildi. \ynı ano
nim ses bu yemini yavaş ve sarih suret
te tek tek telaffuz etti. Ve binlerce a
ğızdan birden ç ıkan heybetli bir ses, 
ıanki ölülerin cevabı imiş gibi, aksetti 
"yemin ediyorum." 

Sonra sültfın yeniden teessüs etti. 
Gece yapılan bu merasim biterken ince 
bir yağmur ya~maya başlamı~tı. Su bu
harının vücuda getirdiği hafif bir sis 
ölülerin meCJalesini titretiyor ve saha
ya Adeta bir harb meydanı manzarası 

veriyordu. 

Ertesi günü program mucibince bu 
yemini aynı meydanda tekrarlamak ka
rarlaşmışkcn bütün gece yağmur vağ
ması yiizünden bun<lan vaz geçilmiş ye 
ziyaretçiler fır",ttan istifade ederek 
Verdun şehri ile kalelerini gezmişler, 

dükkanlardan hHba aid hatıralar ve 
kartpostallar altnı"lnr. Verdun kalesi
nin. burada ölmüş ohın bütün askerle
rin isimlerini ta ıvan büyük defterde 
arkadaş ve tanıdık adlan anyarak va· 
kit geeirmislerdir. 

Bundan sonra muhtelif memleket-

lerden gelmiş olan delegasyonların ka
bul merasimi yapılmıştır. Sırasiyle yu
nanlı, amerikalı, italyan, ingiliz, porte
kiz, yugoslav ve leh delegeleri söz ala
rak milletlerinin sulha· olan derin bağ· 
lılıklarmı tekrarlamı~lardır. 

Eski düşman, alman delegesi Fon 
Koessel'in nutku alaka ile dinlenmiştir. 
Verdun müdafaası esnasında !ini bir 
baskınla Douaumont istihkamını zap
tetmiş olan binbaşı Fon Brandis'in ya
nında söz söyliycn alman delegesi 
memleketinin sulha ba~1ılığmı anlatan 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"Führer'in söylediğini tekrarlamak 
istiyorum: "Almanya sizinle, aynı ev
de oturan iki komşu gibi iyi geçinmek 
arzusundadır." 

Milletinin s:ırfettiği muazzam gay
retin kalelerine çarparak kırılmış oldu
ğu Verdun'da söylenen bu sözlerde hiç 
bir veminin taşıyamıyacağı bir kuvvet 
vardı. 

Delegelerden sonra söz alan pansi
yonlar bakanı, yüzünde hala yaraları
nın i7.1erini taşıyan bir eski savaşçı sı
fatiyle konuşmuş ve demiştir ki; 

"Kabil midir ki ıstırablarımızm müş
terekliği bizi aynı umud içinde yemin 
etmeye sevketmesin? Mezarlardan sı -
zan derse kulaklarımızı tıkayabilir miy
dik ,, 

Birçok eski sııvaşçıların Douaumont 

merasimine oğullarını da getirmiş ol

duklarını hatırlatarak ilave etmişt\r. 

"Sulhçu umudumuzun sembolik 
meşalesini, ışıkları istikbalde dünyayı 

aydınlatması için, oğullarımız da yük
sekte taşımasını bilmelidirler''. 

Ve sonra sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"Gene, şiddete ,harba karşı burada 
vaktiyle söylenmiş olanı tekrar edi
yoruz "geçilmez ... " bu tezahürün ma

nası budur." 
Ve sulh yeminini okuduktan sonra 

"bu ulvi kelimelerle sözlerimi bitirme
me müsaade ediniz: Yemin ediyorum'' 

demiştir. 

Bütün yabancı delegasyonların şef

leri gitmeden e•ıel altın defteri imza

lamışlardır. Bu suretle Verdun merasi
mi, sulh lehine büyük bir nümayiş teş

kil etmi§tir. 

Alınan ya Avusturya uzla~maşı 
Le Temps gazetesinin baş yazısından: 

Almanya • Avusturya uzlaşması ak
dedilmiştir. Viyana ve Romadan gelen 
yarı resmi haberler, hakiki görüşmeler 
ancak sonbaharda yapılacağından şim
dikilerin ihzari konuşmalardan ibaret 

olduğunu bildirirlerken, bugün, Avru

pa politikasının bütünlüf,ü bakrmından 
bayati bir ehemiyeti olan kati surette 

akdedilmiş bir anlaşma karşısında bu
lunuyoruz. Viyana ile Berlin arasında
ki uzlaşma Avusturya - Almanya mü
nasebetlerinin derhal 11ormalleştiril • 
mesini gözetmekle kalmamış fakat A-

vusturyanın istiklalini teyid eden bir 
formüle de istinacl etmiştir ıti bu Ber
lin hükümeti için ne n:ızik bir nokta 
teşkil ediyordu. Almanyanın Viy<ına -

daki mümessili B. Fon Papen, oynan
ması güç olan bir diplomatik partiyi ka
zanmıc;tır. Buna r2amen on m bütrn 

hr ner ve mahirli w i, egcr istisn<'i h ~ di
:::cler yardım etmemis olsaydı, bu mu
vaffakiycti temine kafi gelmiyecekti. 

Bu hadiseler netice inde, BB. Hitler ve 
Musolini, bir italyım - .ılm:m ynkınlas

masına teme' vazifesini görecek olan 

alman • Avustı•rya anlaşmasını•Jıızlan
dırmak için büti.in engelleri ayıklamak
ta aynı derecede menfaat sahibiydiler. 
Alm::myayı, hadiseleri hidandınnaya 

mecbur etmek ve bir italyan - alman 
ittifakına karşı en mühim engel olan 

Anşlus tehlikesini bertaraf etmek için 
asıl kati tazyik Romada kendini hisset
tirmiştir. İtalyanın Stren zihniyeti 
içinde Fransa ve İngiltere ile elbirli • 
ğine yeniden başlaması korkusuyle, 
Başbakan Hitler, acele ederek, italyan 
dostluğunu Avurturya istiklalinin ta
nınması ve bu memleketin iç işlerine 

karşımıyacağı vadiyle ödedi. 

Bu hadisede biribirine karıştırılma
ması icabeden iki ayrı şey vardır: Bi
rincisi, Almanyanm, hiç olmazsa §İm • 
dilik, Avusturyayı ilhak etmekten vaz
ge~mesidir ki Orta Avrupa üzerine yas
l anan en vahim tehlikeyi yakın bir is -
tikbal için ortadıın kaldırmak dolayısi
le umumiyetle ancak sevinilecek bir 

ı:eydir; ikincisi de, Avusturya - Al • 
manya uzlasmasının İtalyanın müza • 
h~retiyle yapılmış olmasıdır ki İtalya, 

bu suretle Brenner'de emniyetini temin 

etmiş ve Avrup"'nın herhangi başka bir 
tarafında tam bir hareket serbestliği 

elde etmiş olmaktadır. Söylemeye ha
cet yoktur ki A manya tarafından an • 

sızın yapılmış olan bu ehemiyetli tavi· 
ze karşılık İtalya da tavizlerde bulun
muştur. İtalya tarafından Berline kar
şı alınmış olan teahhüdler sarih olarak 
nelerdir? Bu en mühim nokta üzerinde 
henüz tam malfımat sahibi değiliz, fa
kat İtalyanın bundan böyle milletlera
rası kooperasyona yepyeni bir zihni • 
yetle gireceği ve ancak Almanyanın da 

Berlin'de neşredilen tebliğlere gö· 
re. anlaşma formülleri çok açık

tır : Führerin 1935 de yaptığı beya
nata uygun olarak. alman hükümeti, 
Avusturya devletinin tam hükümran • 
lığını tasdik etmektedir: her iki hiikü
met, memleketlerden herbirinin rejim 
şeklini, Avusturyada Nazi meselesi de 
dahil olduğu halde diğer devletin hiç 
bir veçhile karışamıyacağı bir iç iş ad 
etmektedir; Avusturya hükümeti, u
mumi hatlarında ve hususiyle Alman

yaya k,!lrşı politikasını, iki devletin 
kendilerini birer alman devleti tanıma
ları va kasına istinad ettirecektir; niha
yet, Avusturyanın İtalya ve Macaris • 
tanla münasebetlerini tayin eden 1934 
ve 1936 Roma protokollarına bu uzlaş
manın halel vermiyeceği kaydedilmek
tedir. 

Şurası muhakkaktır ki B. Hitler, 
diğer alman devletinin istiklalini te
yid hususunda hadiselerin tazyiki al
tında yaptığı bu "cömert" jestle yalnız 
İtalya tarafında değil bizzat Avuıtur
yada da kendisine büyük bir politik 
kazan çtemin etmektedir .Bunun neti-

cesi olarak husule gelecek olan alman 
• Avusturya ekonomik müna&ebctleri
nin inkişafı, Avusturyada alman nüfu
zunun yerleşmesine Anşlus lehinde 
her türlü doğrudan doğruya propagan
dadan fazla hizmet edeceytir. Öte yan
dan, Berlin'de, Avusturyaya karşı bu 
hareketinin, ingiliz suallerine, her han
gi diplomatik formülden daha katt bir 
cevab teşkil ettiğini ileri sürmekten 
geri kalmıyacaktır. Nihayet alman • 
Avusturya anlaşmasının orta ve doğu 
Avrupada vasıtalı veya vasıtasız tesir-

lerinin ne olacağı sorulabilir. Küçük 
anlaşma, Berlin - Varşova - Budapeşte 

- Viyana - Roma hattının teessüs et
miş olmasiyle ve bunda Tuna'nın or
gımizasyonu meselesinin manzarasmı 

derin bir surette değiştirecek yeni bir 
faktör bulunmasiyle çok yakından ala

kadar olmaktan geri kalamaz. Bugün
kü ingiliz gazeteleri, §İmal denizin
den Akdenize kadar uzayan yeni bir 

mrekez bloku karşısında bulunduğunu 
müşahede etmektedir ki bu, istikbal 

için vahim bir tehlike yaratmak istida
dındadır. Gerçekten, vaziyet, ciddi su-

rette düşündürücüdür. Hadise, Mil
letler Cemiyetinin çerçevesi içinde 
normal bir yardımlaıJma sistemine isti
nad eden kollektif emniyet politikası -
nı kolaylaştıracak mahiyette görünmü
yor. 

Buna rağmen Venizelos bu haklı gör
düğü iddialarda bizi iknaa muvaffak 
olamamıŞ;tı. Fakat biz, mesih gibi, o acı 
bardağı içmeğe ve mukadderatımıu bo
yun eğmeğe mecbur kaldık. 

Büyük harbta Türkiye bizim mütte
fikimizdi. Nöyyi muahedesi bizim için 
ne kadar şiddetli ise Sevr muahedesi 
de Türkiye için o derece şiddetli idi. 
Galipler fırsattan istifade etmeği bil
diler ve boğazları açarak Karaden·zi 
bütün milletler için serbest bir deniz 
haline soktular. Böylelikle serbest ge
çi! meselesi prensip olarak tamamen 
tatbik edilmeğe batlandı. Bu kararların 
haiz bulunduğu mana pek derindi: ga
lip devletler, boğazları açmakla yalnız 
Karadeniz sahillerinde bulunan devlet
leri dü~ünmemişler ; geniş Tuna havza
sına yerleşmiş olan diğer bütün devlet
leri de hesaba katmışlardı. 

Tuna nehrinin esas itibariyle iki 
mansabı vardır: biri Karadenizde, diğe
ri Akdenizdedir ve bunlar da boğazlar
dır, ki Tuna yolu ancak bu sayede ser
best denize çıkabilmektedir. Ve, gene 
ancak boğazlar sayesindedir ki deniz
den mahrum bulunan Tuna memleket· 
leri uzak denizlerle münasebette bulu
nabilirler. Binaenaleyh. boğazlar ka
p~ndığı takdirde, bugün denizlerden 
mahrum bulunan bütün o devletler de 
kapanıyorlar. birer pays enclavesc olu
yorlar. 

Böyle b~r hal vukuunda yalnız 

Rusya, Romaı • a ve Bulgaristan değil, 
Avusturya, Macaristan ve Çekoslovak
ya da kapanmış bir hale gireceklerdir. 
Çünkü bu üç Tuna memleketi bugünkü 
durumda açık denizlerle olan münase
betlerini ancak Tuna yoliyle temin e
debiliyorlar. Büyük harbta Karadeniz
in kapanması, Rusya ve Romanya için 
felaketi mucip olmu~tu. O zamanki 

========================================================-·===========================================================================================-
N~ 13 

CEt~GEL~ Kil AP 1 
Yazan: Çeviren: 

Burada söylenen bütün şeyler Movgli, 
daha Sioni kurt sürüsünden ayrılmadan, ya
hut Şir Han adlı kaplandan öç almadan ön
:e olmuştur. 

Daha Balu'nun kendisine cengel yasasını 
öğrettiği günlerdeydi. Büyük, ağır başlı, 
kahve rengi ihtiyar ayı, bu kadar anlayışı 
keskin bir talebeye düştüğü için seviniyor
au. 

rümüş bir dal, sağlam bir daldan nasıl ayırd 
edilebilirdi; yeryüzünden elli ayak yüksek
teki bir kovana rastlandığı zaman yabani 
arılara karşı nasıl dil dökülürdü; yarasa 
Mang öğle üstü dal üstünde rahatsız edilir
se kendisine ne söylenmesi gerekirdi; gölde 
aralarından geçmeden önce su yılanlarına 
söylenecek söz ne idi? 

- Bir insan yavrusu, bir insan yavrusu
dur ve o, bütün cengel yasasını öğrenmeli· 
dit. 

Ona bırakılsa çocuğu şımartacak olan si
yah pars: 

- Fakat daha çok küçük, dedi, bu kadar 
küçük bir kafa, bu kadar uzun sözleri nasıl 
t."\~ıyabilir? 

audyard K.ll:'Lİ!'4G Nurettin ARTAM 

Kaa'nın avı 

Kaplan benekleriyle sevinir. Bufalo 
boynuzlariyle öğünür. 

Temizlenin, ~·ünkü avcının kuvveti de
risinin parıltısrndan belli olur. 

Karacamn seni sarabileceğini, kalrn 
kaşlı Hind geyiğinin seni yaralıyabileceği
ni anlarsan,· 

Bize haber vermek için işini durdurma
na lüzum yok: Bi~ onu on mevsim öncesin· 
den biliriz. 

Yabancı yavrularına zulmetme, onları 

kardeşler ve kız kardeşler gibi tut, 

Onlar ufak ve yumuk §eyler de olsa, o
labilir ki analart bir ayıdır. 

ilk avınr öldürdüğü zaman yavru ''dün
yada benim eşim, benzerim yoktur,. diye Ö· 

ğünür; fakat Cengel büyük ve yavru kü· 
#Üktür. Bunu düşünsün de sükün bulsun. 

- Balu'nun vecizeleri -

Çünkü genç kurtlar cengel yasasının an
cak kendi sürülerine ve kabiylelerine yanya
cak taraflarını öğrenir ve av manzumesini 
ezberliyecek hale geldiler mi kaçıp gider
lerdi: 

"Gürültü çıkar mı yan ayaklar,· karanlıkta 
görebilen gözler; ininden rüzgarı duyabilen 
kulaklar, parlak beyaz dişler, bütün bunlar, 
nefret ettiğimiz çakal 'l'abaki ile sırtlan sö
zümüzün dı§ı, bizim kardeşlerimizin alamet
leridir.,. 

Fakat bir insan yavrusu olan Movgli, 
bunların hepsinden fazla öğrenmek istiyor
du. Arada bir küçüğünü özliyen siyah Pars 
Baghira cengel'den çıkagelir ve başını bir 
ağaca dayayarak yavrunun Balu'ya dersini 
tekrar edişini dinlerdi. 

Çocuk yüzdüğü kadar iyi ağaçlara tırma
nabiliyor, koşabildiği kadar da yüzebiliyor
du. Onun için yasa hocası Balu ona orman
ların ve suların yasasını da öğretiyordu: çü-

Cengel'de hiç kimse rahatsız edilmekten 
hoşlanmadığı için kendilerini tedirgin ede
nin üzerine atılmağa hazırdırlar. 

Movgli'ye bundan başka, cengel halkın
dan birisi kendi topraklarının dısmda av
lanmaya çıktığı .zaman söyliyeceği "yaban
cının av çağırtı" sı da öğretilmişti ki bu ça
ğırtı, cevab almıncıya kadar yüksek sesle 
tekrarlanırdı. Bu çağırtı, dilimize çevirirsek 
şöyledir: 

- Bana burada avlanmak için izin verin; 
çünkü açım. 

Cevab şu idi: · 
- Öyleyse kamını doyurmak için avlan, 

keyif etmek için değil. 
Movgli'nin ne kadar çok şeyler ezberle· 

mek zorunda olduğunu bunlar gösterir. Yav
rucağız, bir şeyi yüzlerce defa tekrarlamak~ 
tan usanır, yorgun düşerdi. Bir gün çocuğun 
biraz cam sıkkın fırlayıp gittiği sırada Balu. 
Baghira'va dedi ki: 

- Cengel'de fazla kü~üktür diye öldü
rtllmiyen bir şey var mı? Hayır. Bundan ötü
rü ben ona bütün bunları öğretiyorum ve öğ
rendiklerini unuttuğu zaman yavaşça dayak 
da atıyorum. 

- Yavaşça mı, dedi Baghira, senin ya
vaşçana güven olur mu ihtiyar demir ayak
lı? Tevekkeli, bugün yüzü tırmık için<le kal
mamış? Senin yavaşça ok ·amalarından de· 
mek ... 

Balu cevab verdi: 
- Cahillik yüzünden ba~ı belrıya P,"irece· 

ğine baştan aya~a kadar vücudu r .... ~:ın gibi 
kendini seven bir kimsenin eliyle rizilsin 
daha iyidir. 

Şimdi, ben ona kendisini cen,.,. 1 kuşla
rından, yılanlarından ve kendi siirü..,;1nclen 
başka dört ayak üzerinde ava cıkan ı 1rdarı 
koruyacak başlıca sözleri öğretiyornm. E· 
ğer bu sözleri hatırlarsa ormanda }'ı "rkese 
karsı kendini koruvabilir. 

<Son·: r } · 
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lzmir mcktubıı 

F va a anan İzmir bazı 1 
lzmit nıektubu : 

Cocukl • • z ç o ... • Yeni sene büdcesinin tatbik sahası· 
na geçmesi dolayısiyle bu ay içinde 
şehrin muhtelif yerlerinde hızlı bir fa. 
ııliyet göze çarpmaktadır. İmıirin ça
lışkan belediye reisi doktor Behçet Uz, 
yanında belediye heyeti fenniyesi oldu· 
ğu halde hemen her gün şehri program
lı bir surette dolaşarak yol, lağım, park 
gibi halkın ve şehrin en lüzumlu ihti
}'açlarmı mahallinde tetkik etmekte ve 
)'apılmağa başlanan işleri gözden geçir· 
mektedir. Bu faaliyet ciımlesinden ola
rak son iki ay içinde İzmirin en kesif 
iskan mrntakası ol n ve Kadifekale e· 
teklerinden f zmirin şirin körfezine 
kuş bakışı bakan yukarı mahallelerde 

birçok yollar tamir edilmiş, şehri yu· 
kardan aşağı takib eden ve çok esaslı 
bir ihtiyaç olan İplikçi ve Dokuz-eylUl 
sokakları kanalizasyonları yapılmt'itır. 

lü çiçeklerle bezenmiş güzel bahçecik
ler yapılmıştrr. 

Belediyenin birinci kordonda işlet
mek üzere münakasa açtığı son sistem 
otobüslerin i~alesi bu ay sonunda )"3· 

pılacaktır. Satın alınacak otohüsler ma· 
zotla işliyecek ve azami konforu haiz 
bulunacaktır. 

pılmış ve bunların arasında fuarın pav
yonları kurulmuştur. Sümer Bank, İş 
Bankası, İnhisarlar gibi büyük devlet 
müesseselerinin pavyonlarına, Trakya 
ve vilayetler pavyonlarına başlanmış

tır. Fuar gazinosunun ve bunun önün
deki büyük havuzun motörü ve elek
trik tertibatı Simcns fabrikasından ge
tirtilmiştir, Havuzun üç fıskiyesinden 
20 metre irtifada altı renkli su fışkıra
caktır. Parkın elektrik santralı, su te
sisatı, Basmahaneyi denize bağlıyan bü
yük kanalizasyonu bitmek üzeredir. 

·znıitte bir çocuk balıcesi ve 
bir kanıp ı~~ı·uJd 

erekede 

Güzelyalt'da, Tepecik'te ve Kazım 
Özalp bulvarları üzerinde yapılmakta 
olan Uç asri halft bu mahalleler halkı· 
nın büyük bir ihtiyacına karşıhk vere
cektir. Şehrin diğer kısımlarında yapı· 
1acak yol ve lağımların proje ve keşif
leri de bitmek üzeredir. n ki ve harap 

lzınirin fena bir sembolü olan atlı 
tramvaylar bir sene oluyor ki artık kor
dondan kalkmıştır. 

Bandırma parke taşı döşenen birin
ci kordonun tefrişi bu ay içinde bitmek 

iizercdir. Geniş kaldırımları üzerine di
\:ilen palmiyelerle birinci kordon şim
di, Cumuriyet Türkiyesinin imar faali· 
Yeti hakkında İzmir limanına gelen ec

Uebilere güzel bir fikir verebilecek va
ıiyettedir. Birinci kordona amud vazi

Yette bulunan büyük yolların deaize 
bakan medhallerine çam ve palmiye gi
bi lzmire çok yakışan ağaçlarla ve tür-

Rusya ve Romanyanm durumuna dü
}ecek olan biz ve bizim gibi diğer dev
letler için bu felaket mevcuttur. 

İşte bu düş.üncelerdir ki, Türkiye
ııin galib bir devlet halinde bulunması
tıa rağmen, Lozanda boğazların serbes
tisi tekarrür etmişti. Bu muahede de 
Scvr muahedesi gibi Karadenizde ve 
l'una havzasında yaşıyan yüzlerce mil
}'on insanı düşünmüştü. Nöyyi, Sen ier
tnen ve Triyanon muahedeleri mucibin
ce Tuna beynelmilel bir Avrupa nehri· 
dir. Fakat, boğazlar serbest kalmadık
~a. bu nehir bu ehemiyetini kaybetmek
tedir. B.naenaleyh boğazların serbesti
Ei olmadıkça Tunanın serbestisi bir ha
l'aldir. 

Montrö'den sonra boP.azların, Kara
denizin ve Tuna ırmağının an"lhtarları 
'l'Urkivenin eline geçecektir. Türkiye 
bu anahtarları miJletler ~emivetinden 
Çok biiyiik hir ustnlıkh elde etti. 
. Eski Romanya Kır•lı birinci K..,rol, 
'kinci Balkan harbrnc' n sonraki Biik· 
rcş rnuaheöesinde Kava1:ının bnlparl;ıra 
\'e Romenlere mahsus bir Akdeniz li
tnanı haline r.:etirilmesini istemekle ne 
kadar tı7.;ıü1 sYörih· bir devlet adamı ol· 
duPıınu isnat ~tmişti. 

:Maruf gazetecilerden Jantizon'un 
~eınps'de çıkan bir yazısında dediği gi
bı: ''Milletlerin mukadderleri, allahla-
rı · · d il ayakları ucundadır". Herkes, ıçın e 
bulunduğu duruma katlanmalıdır. Biz 

l'rm~m yerlerinin lnıt!iinkii hali: 
Beş senedenbcri İ?.mire gelmiyen 

bir vatımdaş bugün f zmiri çok değiş
miş bulacakttr. İzmir limanına giren 
bir vapur yolcusunun gözüne diken gi
bi batan yan~ın yerleri artık or+adan 
kalkmıştır. Yer yer batal-lılt, yan~ın 

enkazı ile dolu olan eski harabenin ye
rinde bugün Anl·arnnın Yenişchirini 

andıran asri mahalleler, geniş bulvar· 
)ar ve nihayet (350,000) metre murab· 
balık bir sahayı dolduran Kültür Park 
yülısclmektedir. 

A rsml u snl I znıir fuarı : 
Son ayın en büyük faaliyeti bu se

ne Kültür Park içinde kurulacak ve 
bundan böyle daimi olarak orada kala
cak olan Arsıulusal Altıncı İzmir Fuarı 
üzerinde toplanmıştır. 

936 kinunusanisinin birinci günü ya
ni ancak altı ay evvel duvarlarının te
meli atılmak üzere ilk defa kazma vu
rulan bu geniş yangın sahası üzerinde 
'u kısa zamanda vücuda getirilen var
h'{a hayret etmemek kabil değildir. 

Yanmış evlerin enkazı ile dolu olan bu 
360,000 metre murabbalık saha tama
men tesviye edilmis ve etrafının duvar
ları çekilmi;tir. Arsmlusal Fuara tah
sis edilen ve Şükrü Kaya, Voroşilof, 

Vasıf Çınar, Tevfik Rü~tü Aras, Ka
nm Özalp gibi yeni açılan bulvarlara 
bakan kısım al{aclanmı , parterleri ya-

de bunu yapacağız. Fakat, biz daima 
Türkiye ile komşumuz Yunanistanın 
lGtüflerine güveneceğiz. Bulgaristan 
Balkanlarda bir barıf unsurudur. Kom
şulariyle en iyi münasebetler tahtında 
yaşamaktan ba~ka bir dileği yoktur. 
Bütün gayretini keıdi iktıaadi inkişd 
f ına hasretmiştir. Şimdi Balkanlarda 
bir nizam ve anlaşma mevcuttur. İnanı
yoruz ki Balkan de;ıletleri, kendilerini 
bağlryan dostluklar sayesinde şim:ı•di
ferlerini biribirlerine bağlamak ve Tu
na üzerine köprüler kurmak suretiyle 
kendilerine yeni serbest Akdeni.z yol
ları açmak anlaşmalarına vaıacaklar

dır. 

Bövle bir ?nlııcıma, hiribirimi?.den 
avnlarak boyıın"\ sihh l'lnmnktan ?.iva
de Bl'llltan ve Avrupa barışına yardım 
edecektir. 

Klasik Pontııs Emdnos olan Kara
deniz kapanıyor ve kapalı bir deniz o
luyor: Msre Cltmsımı. Türkiye Boğaz
ların başına sitnh elde dikilmiş bulunu· 
yor. Bu, hududlannı korumak istiyen 
Tiirkivenin hakl-ıdır. Montrö'de bii•Hn 
milletler ve biitün devletler onun bu 
h~kkmr tanrdılar ve tasrlik ettiler. Bir
de Türkiv-enin doshı sıfatile ıwnı veç· 
hile tanıd•k ve tıı~dik ettik. Mf"le11ncmt 
lı:ııp;ındr. Fakat. bıılkan tesaniirlü ve 
rfocıtl•·~u hi?t: !'"'"heıı;t d,.rıizl~r irin b:-s
ka yollar ar,c<ıt.lardır. Bunlar Akdeni· 
~e Mden vol'ı!rdır. 

Fuar'ın e~lence ihtiyacı bu sene da
ha esaslı surette başarılacaktır. Bunu 
temin için büyük insanları bile alaka
dar edecek birçok oyun yerleri yapıl
maktadır. Oyun aletlerinin planları 
dost So\-yet Rusyadan ve Amerikadan 
getirilmiştir. 

(860) metre murabb3lık bir saha ü
zerinde yapılan Fuı:ır gazinosu herkesi 
memnun edecek konforü haiz olacak
tır. Bandonun çigan orkestrası, Fuar 
müddetince gazinoya an~ajc edilmiştir. 
Pe~te'clen hiiviik bir sirk heyeti de ca
ğırılmıstır. Bu sene Fuara İstanbul 
şehir tiyatrosunun oreret kısmı da ge
lecektir. l{ıymetli s~natkarların Fuarın 
devam edece~i 21 r,ün verecekleri tem
siller için Kültür Park içinde açık bir 
tivatro yapılmaktadır. 

Türk Hava Kurumunun Kültür Park 
içinde kuracağı 40 bin liralık paraşütle 
atl~ma kulesinin ihalesi yapılmak üze
redir. Bu kule Fuar'dan evvel bitecek 
ve Fuar esnasında gençlerin istifadesi
ne arzedilecektir. 

Kültür Parkta Sıhat Bakanlığı ta
rafından kurulacak sağlık müzesi ile, 
Tarım Bakanlığı tarafından yapılacak 

Ege ürünleri müzesinin ve tenis kord
Jarı, kapalı yüzme havuzu, kapalı atış 

poligonu gibi spor yerlerinin inşasına 
da kısmen bu ıene kısmen de önümüz
deki sene içinde çahşılacaktır. Muhiti 
iki kilometreyi geçen Kültür Parkın 

beş istikametten giriş ve çıkış kapısı 

bulunacaktır. Bu sene bilhassa Fuar is
tikametinde olan kapı çok güzel bir 
mimari tarz ile yapılmaktadır. Bu kapı 
Neon elektrik tüplcrile tenvir edilecek
tir. Fuarın bulunduğu kısma altı ay 
içinde 6000 çiçekli ve çiçeksiz ağaç di
kilmiştir. Kültür parkın ağaçlanmasına 
önümüzdeki senelerde de hızla çalışıla· 
c~k ve bu sahaya 60,000 ağa~ dikilecek-
tır. I 
lzmir'in irıdsi ~<lr§ıyaka: 

Hususi idare, yakında İzmir'Je 

Karşıyaka arasındaki şoseyi esaslı su
rette tamire bashyı-caktır. lzmirin çok 
şirin bir kö~esi 0 1an Karşıyakada da 
yer yer imar faaliyeti görünmektedir. 
Cam ıı~açlariyle muhtelif ağaçların kü
çiilc bir orman tec:l,il ettiV,i karşıyaka 

banvofarının nrk,..sındnld sahada yeni 
vanılı>n ~iiı:el evlerle modern bir ma
h .. 1Je viicuda pelmi<ıtir. Karşıyaka kor
donu ve Bostanlı rıhtımı heledi,.e ta
rafından tamir edilmis. kordon üı:erine 
oturma sıralı>rr konarak, iskele karşı

sına palmiyeler dikilerek J!Ü:rel Karşı

yal-.:ı bir kat claha piizelleııtirilmiştir. 
Bir sene evel Karşıyakaya indiril

miş olan ve Yamanlar dağının çam or
mıınlarr içinden erkan Yamanlar suyu 
KRr ıvaknnın bu büvUk ihtiyacını kar
şrJıımrştır. ~11vıın tonu 10 kuru~ gibi 
cok ucu,-: fivıı•lı:ı verilrli~inden ~? za
m:\n~a :-hone olan evlerin sayısı 7 50 yi 
r,errrıic:tir. 

lzmit'te ço cuk bahçesi f 

İzmit, diiıı }İne bir sevinç günu }a
şadı. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Taşçı
lar başında yaptırmakta olduğu Çocul: 
Bahçesi, büyük sevinç ve şenliklerle 
açıldı. Memleket ya\-rularını sokaklar
dan kurtarmak, onlara temiz bir hava 
ve iyi bir bahçede mümkün olduğu ka
dar bakımlı bir şekilde oynamalarını, 
gezmelerini temin etmek maksadile açı
lan çocuk bahçesinin, açılış törenini 
vali ve Parti başkanı Bay Hamit Oskay 
yaptı. Memleket bandosunun çaldığı 

erkinlik marşından sonra İlbay korde
leyi keserken şöyle diyordu : 

«Bu bahçenin çocuklarımız için bir 
sağlık ve eğlence kaynağı olmasını dile
rim.» 

Açılı töreninde bütün bir memleket 
halkı ve memleket büyükleri bulunu
yordu. Kültür işlerimizde, az .zaman 
içinde çok İfler gören ve kendisini böl· 
gcye çok sevdiren kültür direktörü Bay 
Kemal Erma} ile, belediye reisi Bay 
Kemal Öz, bir.er söylevle, bahçenin açıl
lışındaki sevgi ve sevinci bire.r birer, 
izah ettiler ve dün gam ve kasa11et ya
tağı bir mezarlığın bugün neşe ve sağ
lık kaynağı olmasının manasını, Ata· 
tiirk dünyasının bahtiyarlı~ına bir şa· 
hit olarak gösterdiler. Söylevler gönül· 
den gelen coşkun alkışlarla sona erer
ken, çağırılılar şerbetler, pastı:ılaı ve 
dondurmalarla ağırlanıyor, kurumun 
baştan aşa~ı tertemiz ve yapyeni elbi· 

selcrle süskdigi solgun ve soluk yüzlU 
150 yurd çocuğu Hereke'de açılan kam. 
p:ı uğurlanıyordu. 

HEREKE ÇOCUK KAMı....,NDA ': 
Hereke'de biıtün vilayetin tah.sil ça• 

grnda bulunan kimsesiz çocukları için 
büyük bir kamp kuruldu. Hampm her 
türlü ihtiyaçlarım, Hususi muha.ııebe 

t 
okulların himaye heyetleri ve Heıcke 
kumaş fahrikarnız üzerine aln~ı. 

Çocuklar neşe ve sevinçler içinde 
kaynaşn kaynaşa Herekeye yollandılar. 

ÇOCUK VE ÔÖRETMEN IŞLERJ 
SERGİSi : 

Bu yıl, hınit'dc kültür varlıkların• 
dan biri de muhakkak ki, vilayetin bu· 
tün çocuk ve öfrctmen işlerini bir ara• 
ya tophyan, Ulu Gui ilk okulunda açı· 
lan, büyük sergidir. Sergi, güzel, zevkli, 
ayni zamanda dü ündürücü bir hususi• 
yet taşımaktadır. Atatürk'ün rocukları 

• :ıı • 
bıze yarın için genit bir ümit ve genit 
bir hayranlık vennektedirler. Seı·giyQ 
her ilçe iştirak etmiştir. 
Ayırd etmeden &öylemek lazım ge• 

lirse her ilçenin pavyonları birbirinden 
güzeldir. Grafikler, böcek kolleksiyon. 
lan, tahnit i leri, nebatat albümleri • renk renk yastıklar, .roblar, akın akın 
gelen ziyaretçileri, önlerinde uzun uzun 
durdurmaktadır. Bu arada K.:ındıra'da 
bir köy yavrusunun Atatürkü biç gör
meden yaptığı Atatürk büstü, bütuıı 
değerlcrin üstünde gelmektedir. 

Sergi, zevkle ve incelikle döşenmiştir. 
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e rı a: o. yer dcğiştirdik1eri sihirli bir ormanda kaybol· mızı temin etmişlerdir. ~ ır şemadır. O, hem anatomistlerin kesip parça-

BıLI. Nl\fiYEN ı· NS ... AN muf gibidirler. Bunlar, tasvir edebildikleri, fakat U ladıkları kadavra, hem psikolojistlerle manevi 

Oıarakmum.i bakım·da·n.canlı mahluk. lar ve hususAı hay" ta emred 1 • ·· L.-1~ ) d b 1 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
cebir formülleri ile tarif kudretinde olmadıkh da " en erın muşancuc a tın a u un· 

b k L"'d" I k"" I I da b I k' . ın~'ln hılgısı, bu derece ıleri bir ternk· durdukları ıuur, hem de iç m Ü r 8 k abes i'-
n ir ta ırn nu ıse er ut esi a tın · una nıış 1·ıye erışrnemişti_r; henüz tarif edici haldedı"r. · ( · · ) h 
olduklarım hissederler. Maddi alemde rast!nn"n 1:111 ~ntrospectıon er birimize ifşa ettiği şah-. NASUHi BAYDAR Türkçeye ~~vıren: _ ...... ...---

BIRINCl BAHiS 
REND1Mtzt TANIMAK ZARURETİ 

1 
C 1 ·ı · den anlı mahluklar ilmi cansız madde er 1 mı~ . 

•ah.. . · · kendı" kendıınız .. Yava§ tcra.klu etmı§hr -
'-aklundaki cehlimiz. 

Cansız maddeler ilimleri ile canlı mahluk!~· 
~nkiler arasında acayip bir müsa~~.tsızlık .. ?~-

ltnektedir. Astrominin, mekanıgın, ~ızıgın 
~slarında · · d·ı· ·ı mucı"z ve zarif bır tarz· da , rıyazı ı ı ı e, I 
\' ' tneramını ifade kabiliyetini haiz mefl_ıum nr 
ardır B ·ı· ] .1 eski Yunanıstanın •h · u ı ım er cı mna, · .. 

.. e ki" B"'t"' dunyayı 
L n ı anıtlarını vermislerdir. u un . 
11f!sab ~ l k ·· ·· ·· ıle sar· v faraziyelerinin par a • orgusu . 
rı~lardır. Bunlar realiteyi. fikrin mutad şckıl· 
erınin ·· . ' b ı·k adelelf'rden 'Ilı'• otesıne, ynlmz sen o' mu k"b 
edtır,.~J· ı, nnhtılrnaz JTltkerred'.ltA kn~;r. taı-ı' 

t-rl r B:~ı '"k ·ı· l J • e bo"""·lc d"' 'lrf.r. il· l'a · · · n ıı ı ırrı PraP ıs ~ J 

t h;,.; lt-rini tc t ik edenler içinden çıkdmoz 

nsan, son haddıne kadar mürekkeb olan inkı- sıyeltır. Aynı zamanda, o, vücudun nesicleriyle 
şeylerden - zerre veya yıldız olsun kaya vr l>u· sam kabul etmez bir küldiir. Onun hakkında .. ". kan ve safra nevinden mayilerini terkib eden 
lut, çelik veya su olsun • ağırlık vr. n esafo~·e de bir telakkı" sahı'bı" oln1ak ı"mkr"lnsızdır. o'nıı . ., h 1 "d" b • şı~ı ~ cev er erı ır; irl~me kanunları fiziyo-
aid ölçüler nevinden bazı hassalnr istihnıc et- ay~ı zamanda ki.illiyeti, kısımlan ve münasebet- lo1ıstler tarafından aranılan tağdiye edici höc-
nıi l rdir. llmi muhakemenin mal.lt>nıesı ınü.ı:· lcrıyle kavn k k b·ı· 1 relerle mayilerin mucı"zelı" ı'çtı"maıdrr·, uzuvlaı·la 

ı d J k'k• yaca a ı ıyette usu yoktur. Onun 
bet vakıa ar eği , mücerredathr. Eşyayı nıüşa- · tet ·~ ıne türlü telcniHerle girişmek gerektir. Bu şuun~n bir t~P.lulu.ğudur ki L".aman içinde uza. 
hede a1tına olmak ilmin, ancak fıdi şeklı oltın tetkıkte birihirinden ayn birçok ilimler kullnnıl- mp gıder ve ıJıyenıstlerle terbiyeciler en son in-
tarif edici şeklidir. Bu, mnşahedelerin tasnifini nınktadır Bu ·ı· 1 . h b" . b"A ] k ~işafma _tevcih etmeg" e ugw ra""trlar,· o, cs"ırı" oldu-

d d
. · ı ım erın er ırı, ta 11 o ara , ken- _ ~ 

tesbit eder. Fal(at eğişebilir mikdarlar arasın· ı mevzuunun ayrı bir telakkisine varır. Bunla- gu makınalann işliyebilmeleri için dunnadan 
daki değişmez münasebetler, yani tabii kanun• nn her b. · k k çalışın. ak zorun.da olanhomo oeconomı·c .. • (ek"'· 

. ~ ın anca , endi tekniğinin icabı olarak k f .... ...,... 
Iar, ancak ilim daha mücerred bir hale geldikten benş~ege imkan verdiğini ondan tecrid eder. Ve ~o~ı erd} dır. Fakrıt o şair, kahraman ve ve-
sonra meydana çıkarlar. Fizik ve şimi mürcr· ugun biitün bu mücerredelerin yekunu müs- lıdır d~. O yalnız, alimlerin hususi teknikleri 
red ve kemmi oldukları içindir ki bu kndar bü- bet (k k ) h di va.s.ıtasıyle tahlil ettikleri şaşılacak derecede 

~n ·re a · seden daha az zengindir. lh- kk b hl 
Yük ve bu kadar çabuk bir muv.ıffakıvete er:..,.. mal ed l • k k da mur~. e. mn i'ık değil, fakat aynı znmanda, 

.J :s- I 1 emıyece a r ehemiyetli bir bakiye a...__ 1 miı1lerdir. Bunlar, eşyanm nihai tabiatleri hak- o arak k ) k d - ~erıyetın meyi !erinin, faraziyelerinin arzula· 
,. .. • a m .. a ta ır. Zira anatomi, şimi, fizyolo~ d kA d ' · kında bize bir şey öğretmek iddiasında bulun· 11 p k 1 d rmm a ye unu ur. Onun hakkındaki telakki-

mnmakb beraber hadiseler hakkında 0··nc.,,.ıen 'ı· ~ık·o OJı, pe agoji, tarih, sosyoloji, ekonomi lerimiz metafizikle m,.Qhtıdur. Bu teJ, ... l•k"ıler c">"y .. 
"'"' po ıtı ve bunların bütün şubeleri, kendi mev- l ~ "' 

haber vermemiz ve dilediğimiz zaman bunları zı~!annı tiiketip bitiremenıektedirler. Demek ki e çok ve o derece vuzuhsuz mutalar<lan mü .. 
tekrnrlnnı'lmız imkanını verirler. Bunlar, mad- mut_e~a~sıslann tanıdıkları insan konkre insan, r~~kebtir ki bunlar arasında hoşumum gidenle< 
elenin teşekkülii sırrını ve hnssalnnnr bize ifR~ ~a~ık~ ınsan değildir. O sadece, her ilim tekni- n~ı seçmek temnyülümüz büyüktür. Bn sebel.).. 
etmekle, bizzat k~ndimiz müstesna. yeryüzünde qının mşa etmiş olduğu şemalardan mürekkeb le msana dair olem fikrimiz daimn hi.-l~ .. ;mize v~ 

kanaatlerimize göre deiismektedir (~·mu var) 

-~ 

~-



SAYrA u 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOCO 
SATIN ALMA KOMlSYONU İLANLARI 

8100 KİLO KARPİT 
Tahmin edilen uedeli (2430) lira olan yukarda mikdarı ve cin

ı;i yazılı maheme Askeri Fabrikalar Umum Müdürl.üğ~ ~~tmalma 
komisyonunca 3 _ Ağustos • 1936 tarihinde pazartesı gunu saat 15 
de açık eksiltme ile ihale e?ilecektir. Şartn~e parasıı olarak ~O
misyondan verilir. -Talivlerın muvakkat temınat olan . (182? lıra 
(25) kurut ve 2490 numaralt kanunun 2 ve 3 maddelerıntlekı vesa
Hcle mezkur gün ve gaatte komisyona müracaatları (1687) 

2-3016 

3500 KİLO ARAP SABUNU 
Tahmin edilen b~deli (875) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma ko
misyonunca 7 • Ağustos _ 936 tarihinde cuma günü saat l~ le: pa -
zarlık ile ihale edilecektir. Şartname pa.rasız olarak komısyondan 
verilir. Taliplerin ınuvakkat teminat olan (65) lira (63) kurus. ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve:.aikle meT.l<fir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1688) 2-3017 

. JO TON ÜSTÜPÜ 
Tahmin edilen bedeli ( 12600) lira olan yukarda mikdarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar U.m~m Müdürlü~~ .~atına! -
ma komisyonunca 7 .o Ağustos • 1936 tarıhınde cuma gunu saa~ 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir.Şartn~me paıasız olara.k komıs ~ 
yondan verilir. Ta1lplerin muvakkat temınat olan (9H) _lırayı havı 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komısyona v~r
meleri ve kendileri fn de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddeıe. 
rindeki vesaikle me.zkfır gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1689 2~3018 

--~·~ı AK KARTAL ~ 

Ankarada şimtıiye kadar gösterilen filim lerin en meraklı : 
e heyecan uyandıranıdır. ~~ 

~ ~~~~~~~~~~~~ ~~ .. ~ .. * ~ .. ~ ~~-~~~~· 

istaııllul Vilaveti Nafıa Mii<Jiir
lüğünden: 

İstanbul Üniversitesi arttırma, eksiltme ve pazarlık kontisyo
nunca kapalı zarf usıılile ck!;iltmesi ilan ed~len On.iversi~e Hayv~
nat ve Nebatat Enstitüsüne ait möblelerın eksıltmesıne talıp 
çıkmadığından tekrar kapalı %arf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

A. - Keşif bedeli 3S696 lira 25 kut uştur. . . 
B. - Eksiltme ıo 8 936 pazaı tesi gün ti saat 15 de İstanbul vıla

yeti Nafıa Mudürlü~ünde eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

C. - Bu İşt' aid proje, şartnameler ve saire ilPili evrakı 179 ku
ruş mukabilinde Nafıa MiidürHiğünden alınauilir. 

D. - Muvakkat teminat 2678 liradır. 
E. - İsteklilerin en az bir kalemde 5000 liralık bu işe benzer 

möbleler işi yaptığına dair Nafıa Vekaleti ıden almış olduğu mü
teahhidlik ve ticaret odası ve saire vesikaları havi kapah zarfını 
10 8 936 günü saat 14 de kadar İstanbul Nafıa dairesinde eksilt
me komisyonuna makbuz mukabili vermeleri lazımdır. 

4083 2-3133 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1.,unı>el i [ afr l\lüdiirlüğüııden: 

ı - Eksiltmeye kon ıltı i5 c Tunceli Villi} eti Plümer kaza-
sın 'a yapılacnk iki bohikluk Askeıi Kışla inşaatıüır. > İnşaatın 
k ·,if bedeli 28800 liradır. 

2 - Bu işe aic saı tnam ler ve evı ak şunlard ı r : 
A : Eksiltme ı rc"esi. 
B : Mul~avew pro'esi, 
C : Natıl işlcı i "Ctaıti umumiycsi. 

J) : Te:sviyci türtıbiye, şo ... e \e karg ' r, i.1 .. aatına dair ~cnni 
şartname. 

~ : Hususi şartnaı e 
1• : Keşif cc veli, siısilci fiyat cedvcli, metr~j cedveli, 
G : PrOJ 
İste) cıı er uu şaı tnameleri ve evrakı bir lira bedeli mub:ıbilin<le 

l'L n eli Nafıa l\ ud' rliıt-iındcn alauilirler. 
3 - E.. sil l e 29 7 936 tari 1inden çarşamba günü saat 1 S. de 

El. iz' de 'I uncelı Nafıa Müdurlüği.ınde yapılacaktır. 
4 - L sillme kapaiı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - E (Sıltmeye girebilmek için isteklinin 2160 lira muvakkat 
teminat \ermesi, lıundan başka aşağıdaki v sikaları haiz olup gos 
termesi lfizımıJır. Nafıa Vekaletinden i e girmesi için ehliyet 
vesi ası. 

6 - T-t klii mel:tubları yukarıda (3) imcü maddede yazılı saatteı 
bir saat evıeline kaJar Tunceli Nafıa dairesine getirilerek eksilt
me kom:syonu Reisli:;ine mal;buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile o-önderilere1'. • ll'ktlıpların nıhayet tJ) üncü maddede yazılı sa
ale 1--ad"r P-elmis olması ve dıs zarfm mühür mumu ile eyice ka· 
pat mıq 1 

... r J,iLımJır. Postada ola.:ak gecikmeleı kabul edilmez. 
(~089) 2-3134 

1.metpaşa~a taht~ minarede 
Tinli soka~mda 18 numa~ada 
bütiııı konforiyle \iç odalık dai
re. İçindekilere miiıacaat. 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

Talebeden 1-1.ilkevinde cıçı la
cak İNGİLİZCE ve FRANSIZ
CA hazırlama kurı.larına kay· 
dolmak istiyenlerin hergiin saat 
18-19 arasınJa Halkevinde İngi
lizce öğretmeni B. Lutfultah'ı 
e-örmeleri. 2-3050 

Satılık aı·sa 
ANKARANIN I-:N İYİ VE EN 

MERKEZİ YERİNJ.;E 
Uray otobüsleri garajı ittisa

lind~ asfalt yol üzerinde cep
hesi 12 metre sahası 830 meı ı e 
murabbaıdı.r. Arsanıp arkasın
dan demiryolu geçmektedir. 
( 4.'iOO) liraya satılıktır. Arsanın 
pafta numaıası 121 ada numara· 
sr da 1035 dir. 

İstiyenlerin Hnmamönü Ra
ma?.anb :y apart"t>anı birinci kat 
Şevket Arıya ınuracaatları. 

2-3116 

Sa,·ları 

dcil~ iil ~11 ıc,. 
-
--: 

4; " " !. .. , 
~ .. .. .. 

I 
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KOMO ff''l K .ı\N7.HI{ 

Saç El{siri 
Saçlaı ın dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Korno· 
ien saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası var4ır 
Komo1en kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rmtia bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KAT! 

DEVASIDIR 

j J. us ---- ____________________ ..._ __________ , ___ , __ _ 
TÜRKiYE ZlRAArr 

BANK~t\SI 
l\iüf~ttiş Nanı7~dliği ve ş,~f 

Namzedliği l\tiisahalia İmtihanı 

Tiirkiye Ziraat 
Ba11lcasından: 

ı - Bankamıza miis,baka ile ve müsabakada gösterilecek mu· 
vaffakıyet derecesine göre lüzwnu kadar müfettiş namzedi ve Şef 
namredi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için sryasal bilgiler (mülkiye) ve· 
ya Yilkaek Ticaret ve 1ktısad okulasından ve yahut Hukuk Fakül· 
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benTerlerindcn 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3. 4 ve S ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile vapılacak ve kazananlar yol paraları verile
rek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tut ılacaktır. 

4 _ Müfeltiş namzedlerine ( 140) ve Şef namzedlcrine ( 130) li· 
ra aylık verilir. 

Müfettiş nam:ı:edleri iki b"nelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge
çiı iteceklerdir. Ankıırada Umum MüdiirlUk servislerinde çalıştırı
lacak olan şef namze<lleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet im
tihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edeceklerdir. 

5 _ !mtih;ın programı ile sair şartları gösteren mathualaı An· 
kara, lstanuul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler. aranılan belaeleri bir mektubla en son 27·7·936 
pazartesi günü akşamı.~a kadar'"'( Ankara Ziraat Ba.nkası !efti" He
yeti Müdürlüğü) ne gondermek veya vermek surettyle muracaat et· 
miş bulunmalıdırlar. ( 1731) 2-2978 

tLAN 
İzmir _ Soma - Ala,ehir mıntakasından lzmir'e ::;evkolunacak 

kuru üzümlere mahsus maktu ücretli tarifede isimleri yazılı bu
lunmıyan istasyonlarla bu mıntakanın haricinde kalan ista!lyon
lardan lzmir'e nakledilecek kuru üziim ücretleri, İzmir istikame
tinde ilk maktu ücretli istasyona kadar olan mesafeye aid ücretin 
bu maktu ücrete ilavesi suretile hesap edilecektir. 

Bu teşmil 1/8 936 tarihinden mer'idir. (1790) 
2-313S 

I<R R /Ja T-' S 

Bursa Viliiyet•ndaıı: 
1 - Eksiltmeye konulan is ( Bursa - Yenişehir ve Bursa -

Bandırma yollaı ının h~ş taraflarından c.m'an 3559 metre kısmı· 
nm esaslı suretle tamiri ve üzerinde asfalt kaplama inşası ). 

2 - Muhammen keşif beı.leli (57252) lira (49) kuru?tu.-. 
3 - Bu işe- ait şartnameier ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme sartııamesiı 
B - Mukavele projesi, 
C - ffususi ~rtnaıne, 
D - Silsilei fiyat ve keşif cetveli, 
E - Eksiitme ilanı. 
İsteyenler bu ,artname ve evrakı (144) kuruş bedel muk<1bili \de 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 4/8 936 tarihinde salı günü saat ıs de Bursa Vil5· 

yeti Daimi Encümeni odasında yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı r.arf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (4113) lira muvak· 

kat teminat vc:rmesi ve mnd<ın başka yukarıda yazılı evrakı imza
laması ve aşağıda yazılı resmi vesikaları göstermesi lazımdır. 

2490 No. Ju kanunda ya~ılr vc:ıikalarla beraber 11 6 936 tarihin· 
den sonra Nafıa Vekaletin-len alınmış ehliyet vesikasını ve mu. 
heııdiı veya fen mektebinden mezun olduf:una dair resmi belgeyi 
veya ruhsatnameyi ve bir mukavele il'! laakal altmış bin liralık 
kırmataş şose ve tesviyei turabiye ve i.nalatı sınaiye ve otuz bin 
metre murabl..ıa soğuk asfalt yol inşaatı teahhüt etmi' ve bıı te. h
hütlerini hüsnü suretle ikmal etmiş olduğuna dair teahhi.i<liin ita 
e<lildiği Vilayet Nafıa Müı:Hirlü~ünı.len alınmış resmi belgelerı. 

7 - Teklif m. ktupları yukarıda dördüncü maddede yazılı sut
ten bir saat evveline kadar Vilfı.yet Da;mi Encümeni Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönı.lerilecek mektup· 
larrn nihayet dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Ia'7ımdır. 
Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (24) 2-3143 

Yozgat Valiliğinden: 
28667 lira 18 kuruş keşif tutarlı Boğa.dıyan - Fakılı şosesine 

talip çıkmadığından (10) ağustos pazartesi gününde saat 14 de 
pazarlık suretile ihale edilecektir. Taliplerin Nafıa Bakanlığından 
ehliyet vesikası alması ticaret odasında kayıtlı bulunması ve 2150 
lira 3 kuruş muvakkat teminat vermesi şarttır. Keşif ve ilişikleri 
Yozgat Nafıa Müdürlüğünde bedelıiz olarak görülebilir. (20) 

2-3136 

ANKARA fCI~A D l\L .......... 1 c., \ . .t I ....... ,..üL ..,/\. ı 
MEI\ıı.URLUGUNUAI.S: . f. 

1 - İzalei şuyııdan do1ayı s-ıtılı ~ın'.l k~r"r 'rr l::n 
Saraç Sinan n:ahallesind• I"erdivenli so' al:ta kiin lıe tı 
pafta, 380 ada, 5 ı,arscl numarasında kayıdlı ahşııp ev 
şartlar dairesinde açık artırmaya cıkarılmıştır. . . 

2 - Evsaf ve müştemilatı : Ev. 7.emini lugla dö"eh bt~ 
oda, bir mutfak ve so(aclaki merdivenden inildikte bır 
bir ahır, kapalı bir avlu ve ufak bir iJahçeden ibarettir. 

Heyeti umumiyesine 1180 lira kıymet takdir olunınu tur 
3 - Satı~ peşin para ile olmak ü.i~ere 24 8 936 tarihınt 

pazartesi günü saat 14-16 ya k?dar icıa dairesi gayri ınel\ 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki mubamınen 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bank.anıtı 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen haıUlC 
getireceklerdir. . 

S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymet!" 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra me;ıkur 
ıncr saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - lsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mu 
metin yÜide 75 şini bulmadığı t"lkdirde 8/9 936 tariblne

11 salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada e 
tırana ihale olunacaktır. · cııt 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyı . 
verilmediği takdirde ü~e.rine ihal~ ~dilen~n tal~b~ üzerın: ;, 
rihinden itibaren kendLsıne bedeh ıhaleyı tealımı vezn rıdt 

icsin yedi glin kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zar~~de' 
bedeli yatırılmadığı takdird~ ihale bozulacak ve bu tarı ~ 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağ• • .,,,._ 
olmadığı_sorı~lduktan s~nra ~eklifi .~eçhile alm~ğa ~azı ise 1i1 
kı birincı talıpden tt1hsıl edılmek uzere bu talıbe ıhale ed 
Teklifi ve~hile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni~e~rı' 
glinlük ikinci artıtmaya çıkarılacak en çok artıran tahbl 
edilecektir. 

8 _ Her iki artırmada da rrayri menkul talibine ihale edll 
· "h 1 "h' e ka tapu harcıle dellaliye resmi miişterıye v~ '. a e tarı ın 

miiteraki'll vergi ve resim ise borçluya aıttır. . 
9 - Borclu ve alacaklılarla. dire~ alfikadarların b~ gayrı i 

üzerindeki haklarını ve h11susıle faız ve masrafa daır oları 1 
rını evrnkı müsbi~elerie 20 giin içind.e .d.airemiz~ bildirıtl~ 
zımcirr. Aksi takdırcle haklarr tapu sıcılıyle sabıt olmadık 
bedelinin pavla tın1rnaRrndan h::lriç tutulacaklardır. 1 

10 - Artırmaya istirak edcceklt"r 10 8 936 tarihinde 935· 
mara ile rlairemi7'rleki yerinde herkese açık bulundurula~ 
memizi okuyabilirler. 2 

1-lalcl{ari V aliliğindan: 
Vilayetimi" Muhaselıei Hususiyesince 936 senesi içinde.~ 

kira evi yaprlacağmdan on be .. gün müddetle 7 / 7 9~6 d~n; 
münakasaya konulmucştur. Talıp olanların Hakkin llın~ı 
Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (23) ~ 

1 

Yozgat Valiliğindeıı: 
Yozgatta rek:r:edilecck ~ehitler anıtı projesı 

sartlar dahilinde müsabakaya konmuştur : 
' 1 - Mermer kaidesi ve tunçtan h!!ykeli ile 
(10.000) lirayı geçmemelidir. 

2 - Projeler 10 8 936 gününe kadar Yozgat Valiliğine 
rilmiş olmalıdır. t 

3 - Seçim Bayın<lırlık Bakanlığınca S'!'Çilecek bir heye 
fından yapılacaktır. . . r 

4 - Birinciye 150. ikinciye 100 lira verılecek ve pr0Je1e
31 

alınmış olacaktır. (21) z-

Bankamıza aid !sıklar caddesinde Turhan apartmanın~:~ 
Elektrik ve Havagazı~ tesisatını havi beş oda, bir matbah. bdı , 
yo. bir hela ve bir koridordan ibaret 4, S, ve 8 numaralı :l tc 
pazarlıkla ~ 

VE 
Dört oda, bir matbah, uir he 1a ve bir koridoru havi 1 l 11 

ralı daire de açık artırma ile kiraya verilecektir. 
Bunlar<l;ın 4, 5, ve 8 numaralı daireleri kiralamak iste) 

pazarlığa girismek üzere arzu ettikleri zaman Bankamıza rnli 
edebilirler. . o ti. 

Acık arttırmaya konulan 11 numaralı dairenin iha!eııı 3, 
muz 936 perşembe giinü saat on birde icra edileceğinden bu ~,11 
kiralamak isteyenlerin 50 lira depozito parasiyle birlikte r 
mız Muamelat Müdiirlüğüne ve daireyi görmek için de AP" 1)81 
kaoıcısın:ı müracaatları ilan olunur. (1786) z-3 

Mii.~abak(t Imtihaıtf 
Türkiye Ziraat Baııl{asındııfl 

ır 
Ban kamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere :.,, 

scıbaka ile ve yüzer liraya kadar aylıkla lfü:umu kadar rne it" 
alınacaktır. Müsahakaya gırmck için liseleri veya ticar~t ol· 
selerini ve yahut Galatasarav lisesi ticaret kısmını bitirtn1~ 
mak ve l~ den aşa;:ı .yirmi be~tcn yukarı yaşta bulunrn• 
lazımdıL 

11
,. 

Mü~abakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı "~ra'' 
lerde imtihan yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir Zı d'' 
bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılı_. 
Müs:ıbak.ı 6.8.936. 7.8.936 perş.mbe ve cuma günleri aabah1 r 
at 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacalttl~ 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte erı "'" 
28.7.936 sah günü akşamına kadar Ankarada Ziraat .barı O'if 
memurin müdürlüğilne göndermek veya vermek suretıyle 
racaat etmi'! bulunmalrdrrlar ( 1787 ) 2-3088 

Lise Sınavlarına 
• 1 .,e 

Hususi bizim okulda riyaziye. fizil:, tabiiye, fen bil~ıs 11 ,tı bancr dil tatil kursları ıs temmuzda açı·acaktır. Kayıd içın ,,~,, 
hir Ölçerler sokı11r No. ? ı- ... 1.r,.,n ~~7'7 .. ~ ,....:;----- 4 1 



Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirlüğüııden : 

1 - Zafranbolu civarında Karabük'te kurulacak de
mir fabrikalarına ait ikametgahların temelleri 
vahidi fiat esasile ve tmelden yukrı kısımları top
tan götürü suretile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen bedeli 164,840,59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname 
D) Fiat cetveli. keşif hi; 1 ~ ' rı 
E) Hususi şartname 
F) Projeler 
lstiyenler bu evrakı 8,25 lira mukabilinde Anka
rada Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank 
Muamelat MüdürJüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30.7.1936 günü saat 16 da Ankara Zira
at Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin 9 493,00 lira muvakkat teminat ver

mesi lazımdır. Bundan başka eksiltmeye gire
cekler ihale gününden üç gün evveline kadar 
Bankaya bu işi başarabileceklerini ispat edecek 
evrak göstererek bir ehliyet vesikası alacak ve 
bu vesikayı teklif mektuplarına 25 kuruşluk pul
la beraber leffedeceklerdir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının ni
hayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gel
miş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış bulun-
ması şarttır. 2-3046 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Kızılcahamam yatı okulu için odun, gaz. boyalı ispirto alı· 

acaktır. 
A - Odunun en çoğunun tutarı 1000 lira en azının tutan 750 

radır. 
B - Gazın en çoğunun tutarı 450 lira en azının tutarı 360 liradır. 
C - Boyalı ispirtonun en çoğunun tutarı 80 lira en azının tuta· 

40 liradır. 
., 2 - Açık eksiltme 6-8-936 perşembe günii vilayet binasında en· 
meni daimi önünde saat on altıda yapılacaktır. 
3 - İstekliler şartnamede yazılı muhamm::n bedelin % 7,5 nis· 

tindeki para. tahvilat esham ~e banka mektub~. il~ ge~ebili~le~·- .. 
4 - Şartnamevi görmek istıyenler Ankara ktıltur dırektorlugu· 
müracaat etsinler. 2-3108 

Adliye Vekaletinden: 
Bütün mehakim ve devairi Adliye ihtiyacı için 84 kalemde 

.125,000 adet matbua. 29.000 adet Koçan. 8,150 adet defterin bas· 
rıırnası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ~2-
935 tar:hine müsadif çarşamba günü saat ıs de Ankarada Adlıye 
ek leti levarnn müdüriyeti odasında toplanacak eksiltme komis-

nu tara'fından yapılacaktır. 
Muhammen bedel 7.800 liradır. 
llrnumi ve hususi şaı tnameler vekalet levazım müdiıriyetinde 
lstanhulda adlive levazım memurluğundadır. 
Eksiltmeye i tirak edecek istekliler fazla maJfımat almak için 

r gitn bu dairelere gelerek şartnameleri imza mukabilinde para· 
z alabilirler. 

Eksiltmeye girecek i. te dilerin e .siltme günü saat 14 de k d r 
ttnamedeki ~ rahat daire inde t tenilen vesikaları te lif m ~
Plarile b"'deli muh:ımmen'n a:, 7,5 ğu nisbetinde S85 liralık temı
tlarını komisvon riva etine vcrm !eri ve 2490 sayılı . kam nun 
ncı madde in'n (E} f r sı muc'bince n:ıkit ~eya ı:ıaı •. ıt ~ .ı: • 
nda 0 1 .. n t:oh\İllerin avn n te111inat olarak verılmesı • ı t ~ıl!rse 
ha cvel m. liycye ya 11., .,lı: makbuzun teklif mektubıle bırlı te 
dii ilan olunur (15 6) 1-2829 

Elaziz is {~n l\1üdiirlü~nd~n : 
l - Sivrice k a ı merkezinde y pılacak yirmi çift göçmen vi 

tı toptan kapalı zarf ıısulile eksiltmeye konulmu tur. 
2 - Beher çıft evin ke ifname i 1376 lira ıs kuruş oldu una na· 
.n virmi çift evin mecmu ke ifn mesi 275 3 !ıra ol •p muv at 

'tıatı 2064 lir 22 kur • ur. 
3 - Bu i e- id vr unlardır. 
~ - Ke if c tveli 

- Şa tn m 
C-Re · ı ım ve pro1e · · d · k d · 
stiy nlcr bu evr kın suretleri bir lira mu . bılın e ı n aıre-
en al bilirler. b · .. t 

4 - Ek iltme 30-7-936 tarihıne rastlıyan perşem e gunu saa on 

te 1 n daıresinde yapılacaktır. · 
5 - Teklif mektupları beşinci maddede 1yazılı Msa~~~~~·· ~.ır saat 
d ve nihay t mezkür saate kadar Elaziz ., • n u ur ugune ve-
cektir 
osta iİe gönderilecek mektUplann yine mezkur saate r gel-
olma ı ve dış zarfın miihür mumu ile iyice kapatılı:nış olması 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Tahp ola~larhı~ 

ah f • · kur gün ve saatın ı· a azla izahat almak istıyenlyerın mez 1 • ·ı l 
ına kadar Elaziz İskan Dairesine müracaat eyleme erı ı an o u· 
(3805) 2~3044 

nl\:ara Valiliğinden : . . 
nk · • d b"r bahsi müşterek gı esı, 

ara Stadyum ve yarış alanı ıçın e 1 "d" l"ğü idare 
ere mahsus yatakhane Stadyum ve bahçeler ~u .~r .. u d 
ları 27 Temmuz 936 ta~ihine rasthyan pazartesı ~nu slaatkı~. a 
et b' .. · e ihalesı yapı ma uzc· 

a ınasında toplanan dai~i cncumenınc "f bedeli (35051) 
Pah z rf usulile eksiltmege konmuştur. Keşı 

( 78) kuru!>tan ibarettir. . · f k 1 ı 
a~~akkat teminat 2629 liradır. 1steklil.~rın. tekl~ 0~:sı t~~sr~~ıs; 

at teminat mektup veya makbuzlan e uca:~ lar'le bırr ·t" 
bakanlığından alacakları fenni ehliyet ve~ı r~ · 1 ve~eleri 
gunü saat 15 şe kadar vilayet encümen reıs ıgıne 
dır 
u · • . . . ı i görmek istiyen· 
i ışe aıt keşif evrakı proJesı ve şartnam: ~r S) 2-2946 
liyet nafıa müdürlüğüne müracaat edebıhrler. <168 

I ş 
! U[US 

Bankasına memur 
·alınacak 

Türkiye iş Bankasından : 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üze

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im
tihanı ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar a
rasında ayrıca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li
sanları iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvafafkiyet ve tah. 
sil derecelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verile
cektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü saat 
ONDA Ankara. İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahna
meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ve 1zmirdeki şubele
rinden alabilirler. Başka yerlerde bulunanlar bu izahname
yi Bankamızdan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün 
taliplerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 2-2958 

Ar a. Ev, Aı)artımnn 
Almak için Ankaranın her snmtini dolaşmaga liızum kalmadı. 

İcra dairesi önünde Nizami Atacan'nın GENEL İŞ BÜROSU ta
rafından tanzim edilen SATILIK EMLAK. ARAZİ albümünü 
görmek bu ihtiyacı temine kafidir. Telefon: 1475 2-2953 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Onuncu yıl yatı okulu için yiyecek alınacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan değeri 7218 lira 15 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün Ankara kültür 

direktörlüği.ine gelmeleri ve artırma, eksiltme yasasına göre hazır
lıyacakları kapalı zarfı da % 7,S teminatı muvakkatc makbuziyle 
birlikte 6-8-936 perşembe günü saat 16 da Ankara vilayeti encüme-
ni daimi reisliğine vermeleri ilan olunur. (10) 2-3112 

Adliye Vekaletinden : 
Vekalet otomobili için asgari 250 azami 300 teneke benzin ek

siltme usulilc alınacaktır. Eksiltmeye iştirak edecekler şartnameyi 
levazım Müdürlüğüne müracaatla meccani alabilirler Bedeli mu
hammen ı380 liradır. Bedeli muhammenin yüzde 7,5 hesabile 103 
lira SO kuruş malsandığına yatırılacaktır. Eksiltmeye iştirak ede
ceklerin 2490 numaralı kanunun 2-3 üncii maddelerindeki şartları 
haiz olacaktır. 

İsteklilerin 24-7-936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de le· 
vazım müdürlüğünde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (1768) 2-3055 

Tiirk llava (\urumu 

R UY U·I\ PiYt\NGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11 Ağusto 936 dadır. 

.~üyül{ il{l'" nıiye 5 3.000 i.ıi'" 
\yrıca: 15.000, 12.000, l 0.000 liralıl· ikramei yel erle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

dliye Vek.:'letin en: 
Yeni ehirdeki temyiz binasında şartnamesi mucibınce bir cJada 

yaptırıl cak seyyar ahş p do ya r 1 rı açık ek iltmc yolu} la ek· 
ıltmeye konulmuştur. Eksiltbe 22.7 936 t "'rihine mü adif ç rl'alll· 
a glinu at 14 de Ank rada Ve ~ et hın ında Levazım Mudüri

yeti odasında topl n:ıcak ek iltme J,omisyonu tarafından s t 15 de 
yapılacaktır. 

Muhammen b deli (46') lira (1 ) l'ururt ır. 
Ek 'itme ve f;nni şartnameler Vel ~Jet Leva ım M"d' iyetin-

dedir. Ek iltmeye i tira~ edece~. i t k1ıler. h r n bu d ireye gc· 
~e:ek ş rtnameleri tetkık edebı~ıı ler. ::ı .ıl m girecek'er'n bu 
ı ı yapabılec deri ha kında ek ıltme gun ınden bir h fta evci An-
kara Vildy N fıa l\ üdurl" ünden lac kl rı v i l riylc eksilt· 

yen saatte muh mmen bedelin 7,5 J n (34) lira 
) kuruşu 2190 numaralı kanunun 16. c. m dd n n E. fıl rası 
ıbince na t veya nakit m kamınd ol n t ville n M liye vez

t ıne yatır.!arak makbuzunu veyahut Banka tem n t m ktubunu 
komisyon dyase ine ıbraz eyi meleri n;n olunur. (1519) 1-2728 

a u 1111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111ıı111111111111111111111111111111 • 

~ TURI{ MAARiF CEMtYETi : - -
§ İstanbul adresi: Yem postane karşısında Erzu um = 
:= han 2 inci kat Tel. 21101 = = -Ankara adresi: Anafartalar caddesi: Türk Maarif Ce-
§ miyeti, Genel Merkezi Tel. 2182 = 
~ (Resmi ilanlar Türk Limited şirketile alakası yoktur) _ 

aı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mmıııı11111111rıııı• 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesut yatı okulu için yiyecek alınacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin en çogunun tutarı 8294 lira 15 kuruş en azı 

nrn tutarı da 7422 lira 30 kuru tur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf biçiminde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her giın Ankara kültür 

direktörlüğüne gelmeleri, artırma, .eksiltme yasasına göre hazırlı· 
yacaklan kapalı zarfı da % 7,5 tem:natı muvakkate makbuziyle bir
likte 6-8-936 perşembe günü saat 16 da Ankara vilayeti encümeni 
daimt reisliğine vermeleri ilan olunur. (8) 2-3110 

'SAYFA 1 

Konya Belediye Reis1i~rin' n• • 
Muhammen bedeli 

Lira 
17000 

Cinsi Mevkii Evsafı • 

Ote1 Tevfikiye Ost katta Alı ap 10 oda bıc 
caddesi kıraathane ve bir ardiye, ' 

al.t kısmında 8 kargir dükl bj 
. hır eczane ve bir kahvehant. 

Yukarda mevkı ve numarasiyle muhammen bt>del' f 1 

1 B ı d · • d ı ve evsa ı 'a-
zı ı r ~ e ~Y?d~ aı Eote.ı. 2ı-7.-936 aalı güniı saat 15 .de kapalı ~:ırf 
u~u ıy e .. e e ıye ~cum~nınde ihale edilmek üzere 6-7-936 t .. ri
hınden ıtıbaren 15 gun muddetle artırmaya çıkarılmıştır. 

Kanuna muvafık surette tanzimi meşrut olan teklif .. l ı 
muham b d ı· ot. 7 5 - • b . • . n .. me er t ~en e e ın 1o , gu nıs etınde ıtası meşrut ofan m k-
kat temınatın 21-7-936 sah günü saat ıs şe kadar 'Beled , R'uva 
tine tevdi edilmiş olması lazımdır. I} c ıyase-

Geç gelen veya vaktinde verilipte kanuna uygun olmıyan mek 1 
tuplar kabul edilmiyecektir. (3919) 2-3045 -

.. 
• 

-
-(, 

. -· 1 
·\ 

Nafıa Bakanlığından : 
İnşaat dairesine yüz ve yüz yirmi lira ücretle iki reasam alına

caktır. Müsabaka imtihanı 23.7.936 perfembe gilnO IJ&t 14 de inpat 
başkanlığında yapılacaktır. Talip olanların ata!ıda yazılı vesik> 
lar.1

1
a 22-7-936 çarf4UDba günü saat 17 ye kdar bakanlığa müracaatla

rı ı an olunur. 
1 - Dilekçe 
2 - Nufus tezkeresi 
3 - Mektep fehadetnamesi 
4 - Askerlik vesikası 
5 - Polisten hüsnühal raporu , ı 7'i9) 2-3055 

~--------------------~ 
nk.ara Vilayetinden: 

1 :-- M.erke.z Keçi?ren, Ulus, Canlılık, İsmetinönü okullarınır. , 
bedelı keşıflerı 2125 lıra 13 kuruş olan tamir işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur . 

. 2 :-- . Eksiltme 3.8.936 pazarte ı giınü vilayet binasında encüme
nr d ımıde saat 16 da yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen bedelin 3 7 5 · 
be tindeki. para, tahvilat esham ve banka mektubiyle eksilt~ey' e ngı~ 
receklcrdır. ı 

.. 4 - .. Şartnameyi görmek isti yenler Ankara Kültür direktörfü. 
gune muracaatları. ( S) 2_ 3107 

iı ·sarlar Uınum 1\ üdürlüğünclen: 
r 1 - 7 - 7 • 93~ gününde kapalı zarfla eksiltmeye konulan 16262 
1ı:ı.so lrnı uş keşıf lı delli Mitastaki İdaı ehane binası inşaatına is

te ı çıkmadıgından bu iş yeniden aynı şekilde eksiltmeye konul 
muştur. 

2
1 
- Eksittm: evrakı 82 kuruş mukabilinde lstanbulda İnhisar

lar nşaat Şubesınden alınacaktır 
3 - Elt tlime 30 - 7 _ 936 · b .. 

ınhı·sa 1 
L perşem e gunü saat 11 de Kabataata 

r ar evazım Şube · d k' Al . v pılacaktır. şın c ı ım Satım Komısyonunda ya-

45 - 1Muvn~ka! t~minat 1219 lira 71 kuruştur. 
- stckhlerın ıhaled .. · . hır 1nsaat şubesi 

1 
ken en az uç gun evvclıne kacl r İnhisar-

. . ne ge re en az bu büyüklukte bir bina ı mu-
~~:f b~iye~e 1yapmış ~!dul·.lanna ~e ~iplomalı mimar veya ~'ihen • 
d 

1 
u u ,Jarrnı gosterır v snık ıbraziyle chli~t ve iJ,ası al • 

ı ttan sonra eksiltme evrakım i temcleri J, drı. 
6 - Kapalı z rfl r ih le gdnü t 10 k d . 

m kzuz mu bilinde vrrfl"i~ olmnl~~ır ( ~26a) r komısyoı;_ reisine 
. G-3008 

liye Ve c:'letinden : 
1 - Ceza m hkemeleri usulü k . 

me ut .amınunun bir nü h h r d anunu ve tntHffitı ıle cürmu 
ve tu k ceza kanunu. a a ın eve en az beş, ~~ok on forma; 
allik kanunun b' 1 ı.le !bu kanunun meriyet mevkitıi'e vazına müte
kuz e k .ır. eştırı erek ayrıca bir nu ha lı liffie ve en az do-

rcs{nd~ ~~ a~~~~ {:~:::ir~:=~~~~i~.in) nüsha olarıilt Şartnamesi dai· 

2 - Beher forma ının tahmin bedeli on beş lira 
3 - Muvakakt teminat mikdarı 23 lira 75 kunı~ur 
4 - Pazarlık 30-7-936 perşembe g · u .. -1 d ı... · Adliye Veklil t. L .. . .un o e en 110nra saat 15 de 

yon tarafında~ ~ap~r:~~~tı~udurlugu odasında tQplanacak komis-

5 - Pazarlığa iştirak edeceklerin bu hususa dair şartnameyi 
Ankara.da Adliye Vekaleti Levazım Müdüriyetinden ve İstanbul· 
da Adlıye Levazım memurluğundnn imza mukabiHnde parası 1-
maları ve pazarlık giinü muvakkat teminat mikdarını havi S: ak 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyona nıüradat etm ı · ·ı 

1 

olunur. (1684) 2-2987 e erı ı an 

·~------------~;,__ ___ __ 
Yiil{~eli Ziraat Enstitüsü 

.. . Rel{tÖl"lüğündeıı : 
l - Yuksek Zıraat Enstitüsünün bir senelik l>enzin ihtiyacı o 

lan 150-200 tene~e açık eks~ltme ile satın alınacakyr. 
~ - İhale. Yuksek Enstıtü Rektörlük binasında toolanan idare 

ve ıhale komısyonu tatafından yapılacaktır. 
3 (- İhale. günü ?l 25·7·936 tarihine rastlıyan cunı:ırtesi günü 

saat 11) de ıcra edılecektiı. 
4 - Muhammen bedel beher teneke için (460) kuruştu 
S - Muvakkat teminat (69) liradır. • 

1 
.. ~ - P~rasız şartnamesini almak istiyenler Enstitü daire Müdür· 
ugune muracaatları. ( 1658) 2-291 l 

~ 

1 
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1\ıJa i ve Ozalid k.ağıtl" rı üzerine 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASI 

ÇII~GIN K~~ 

artisti : Arına Bella 
Duhuliye: 25. Kr. Konsumasyon mecburi değildir. 

-~lLLI MÜDAFAA ~EKALETl 1 
SATIN ALMA KOMISYONU lLANLARı 

İLAN 

1 - Ankarada Askeri Ba} t.ır mektebine bu sene sivil lise me
zunu olm k şartile ( 14) talebe kabul edilecektir. Talin1crden aşa

fıdaki vasıflar aranır. 
a) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
b) Yaşları 18 : 21 olmak 
c) Türkiye Maarif liselerini bitirmiş ve olgunluk imtihanını 

vermiş olmak. 
d) Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli olduğu As

keri sıhhi ·e heyetlerince tesbit edilmek (tam teşekküllü askeri has
tane'erce) 

e) Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsik edil· 
mek. 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına şu k .. ğıt ve 
vesikaliırı bağlarlar. 

a) Nufu!I cüıdanı veya resmen musaddak sureti. 
b) 1\ ·ı~:.vldak sıhhat ve aşı vesikaları. 
c} Mezun olduğu lisenin şahadetnamesi veya musaddak sureti. 
d) Ken...'lisinin ve ailesinin hüsnü hali hakkında fotoğraflı zabı-

ta ve · •. 
e) 1' tebe kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamları kabul 

etti ni n:ıtık velisinin ve kendisinin birer te;-1 1üt senedi. 
f) S!'1 İc;iilbevl, gaşi nevbatı ihtilaciye, sar'a ve sairiilmenam has

':alıklarile malfıl olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tasdikli 
teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan birile mektebe gimıezden 
evel maltıl olduğu sonradan anlaşılan talebe mektepten çıkarılır ve 
o zamana kadar mektep masrafı veli.,"ne ödettirilir.) 

3 - Kavıt icin müracaat yerleri Anl·arada yüksek ziraat ensti
tüsünde ( ::ısl<eri baytar talebe amirliı;i). İst<ınhnlda Ha ·unrp~ ada 
(askeri bw•ar tatbikat mektebi müdürliii!ü) dür. Ta ralardan talip 
olacaklar 1.. Z. inci maddelerde bildirilen evr k ve vesik;ıları tamam 
olmak s:ır+ile bulundukları verlerdeki ast·erlik ubeleri vasıt1sivle 
dileklerini M. M. V. baytar isleri dairesi reisli"ine bildirebilirler. 

4 - Ar<ıntlan vasıf ve sartlarr haiz talipler imtih na t•hi de".il
dir. Kah•ıl miiracaat tarih ve sırasına göre ya ~lacaktır. Miirı'caat 
müddeti EyH\1 1936 iptidasma kad, rclır. Fakat 14 tamam ohınca 
kayıt m,..•rnelesi daha evel kapan::ıcaktır. Taliplerden lise şehadet· 
namesi ;.,i derecede olanlar tercih ohınur. 

5 - K'l••ıt muamelesinin kapanmasından sonra kabul edilen'erin 
isimleri yine gazetelerle ilan olunacaktır. ( 1624) 2-2902 

BİL İT 

HAR C't HAVAGAZI tesisatı: 
l - ~ı,ııradaki Harp okulu ile Kimvahanenin harici hava gazı 

tesisatı k"'"alı zarfla eksiltmeye konulmustur. 
2 - Bu tesisatın keşif bedeli 5108 lira 26 kuruştur. 
3 - 11 "1esi 30 temmu7. 935 perşembe günü saat 11 ele M. M. V. 

Sa. A 1. K . da vapılacaktrr. 
4 - Bu tc-sisata ait fenni ve idari şartnameler ve keşif ve plfın 

bede1i k ılığında Ko. dan alınır. 
5 - İlk teminatı 383 lira 12 kuruştur. 
6 - F. ·siltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun2 ve 3 iincü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplannı il :ıle saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na verme1 ri. ( 1671) 2-2942 

Şehir llal çesinde 
fst nbul Şehir tiJ.-atrosu kıymetli sanatkarlarından (Bay 

Hazım) ın Ankarada bulunmasından bilistifade ricamız üzeri
ne sayın Ankara halkına karagöz temsillerini salı ve çarşam-
ba ak amları gösterecektir. 2-3139 _ ..... , ____ .D&:n .. 

P. T. T. Basmücliiı·lü!fünden: 
, ' '--' 

l - Yenişehir po$tahanesinde posta gişesi yaptırılacaktır. 
Bedeli muhammen 901 lira muvakkat teminat b7 lira 57 kuruştur. 
2 - Aynı postahane için pirinçten yedi adet levha ve mektup 

kutusu yaptırılacaktır. Bedeli keşif 225 lira 75 kuruştur. Muvakkat 
teminat 16 lira 96 kuruştur. 

3 - Yine bu postahane için yaptır•lacak 80X2,00 eb'adında P. T. 
T. levhası ve telefon konusma odasının bedeli keşfi 495 lira mu
vakkat teminatı 37 lira 12 kuruştur. 

4 - 9,30 X 2,10 eb'adında camlı bölme ile şartnamesi mucibince 
yaptırılacak 7 adet masanın bedeli keşfi 494 lira 83 kuruş mu ıakkat 
teminat 37 lira 12 kuruştur. 

5 - İhale şekli açık eksiltmedir. Bu işlerin toptan eksiltmesi 
yaptlabileceği gibi ayrı ayrı eksiltmesi de yapılabilir. Keşif ve 
fartnnm"l"r Başmüdürlük kaleminde her giin göriilebilir. 

5 - Eksiltme 30·7-936 perşembe günü saat 15 te Başmüdürlük 
komisyonunrta yapılacak ve bedel haddi layık görülürse aynı gün
de ihale ecl;Jecektir. 

7 - Taliplerin ihaleden bir ~n evvel teminatlarını yatırmı, ol
maları ve avnı zamanda bu eksıltmeye girebileceklerine dair Vila
yet Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyetnameyi ibraz etmele· 
ri lazımdır. (1794) 2-3101 

lnhis· rlar Umıım l\f üdüı·lüö·ünd<jn : 
1 - İdaremizin Polathanede yaptıracağı 121, 187 lira 81 kuruş 

keşif betl,.11i tütün anbarı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Münakasa evrakı 6 lira 5 kuruş mukabilinde İnhisarlar in· 

şaat şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 23 Temmuz per embe günü saat 11 de lstanbulda 
Kabataş·cla İnhisarlar Levazım Şubesindeki alım satım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 7309 lira 39 kuruştur. 
S - !stel:lilerin ihale gününden en az üç gün evvel İnhisarlar 

İnş~at şubes~ne g~lerk Nafıa Vekaletinden aldıkları fenni ehliyet 
ve ıkalarını ıbraz ıle münakasaya girebileceklerine dair birer vesi
ka almal-ırı şarttır. 

6 - Teklif kapalı z:ırfüır ih:ıle günü en geç saat tam 10 a kadar 
ismi geçen komisyon reisligine m:ıkbuz muk bilinde verilmiş ol-
malıdır. (3757) 2-2862 

l.JLU~ 

PLAN KOPYALARI 
11-

1 KIZILAY 
HAST ABAl{ICI HEl\ISiRELER 

' 
Okulu Direktörlüğünden: 

Yeı1i ders yılına hazırlanmaktadrr. Okul geceli ve para
sızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hem,i
re yetiştirerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu
susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en aı orta tahsili bi· 
tirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 

yazı ile .veya .. bi:~~.t fsta~bulda Aksarayda Haseki caddesinde 1 
Okul Dırektorlugune müracaat edilmesi. 15 EylUl 1936 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 2-2817 

" Anliara Bc1cJ·ye Reisliğinden: 
Su işleri idare~i . idn d.ipJom::ılı bir makine mühendisine ihtiyaç 

v:tr<lır. Aylık ücretı "'lO lır::ı<lır. Ecnebı lisan bilenler tercih edile
cektir. İstel:Jiler vesık larıyle birlikte Su is'eri Müdürlüğüne mii-
racaat edebilirler. (1493) 1-268-t ' 

DONANMA CEMİYETt İK
RAMİYELİ TAHVİLATI Pİ
YANGOSUNUN 15 TEMN UZ 
1935 GÜNÜ YAPILAN Gl İNCİ 
KESİDESİNDE İKHAMlYE 
VE AMORTİ 1SA'3ET ED.FN 
TAHVİL NU 'IARı\LARINI 
GÖSTERİR CETVELOİR. . . " 

esı e e ı "' 
' olı na ı te 

num~~r· aru 
97, 547, 876, 1598, 2141. 3339, 

4508, 6902. 7151. 7416, 7610, 7699 
İKRAMİYE lSABET EDEN 

NUMARALAR 

İkramiye Terfr Sıra 
T. L. No. No. 

3000 7610 94 
100 7610 43 
50 4508 71 
10 7416 75 
10 2141 14 
10 2141 51 
10 6902 99 
10 3339 13 
5 1598 98 
5 7151 44 
5 3331'.'1 28 
5 15!)8 40 
5 97 22 
5 2141 35 
5 2141 65 
5 7699 59 
5 7151 45 
5 7610 85 

BaHl.c.laki tertiplerin hizaların
da gösterilen sıra numaraların
chn mütebaki aynı tertiplerin 
diğer sıra numaralarına ve 547, 
876 numaralr iki tertibe kamilen 
amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 
22 Temmuz 1936 tarihinden iti
baren te<liey edilecektir. Amor
ti bedeli beher tahvil için 1 türk 
lirası 10 kuru~tur. 2- l32 

Kiralık ev 
Bomonti arkasında Kimyager 

İbrahimin evi kiralıktır. Komşu 
Binbaşı Bay Emine müracaat. 

2-3140 

İş arıyor 

süı·atle yapılır TeJ. 
Halil Naci Mıhcıiloiiğiiilıiiuıitjjic1iııaıiıirllİİeııite11vİliim••••••~ 

İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlü.., .. 

DEGERİ 
Lira K. 
15462 00 

Satılık 
PEY PARASI 

Lira K. 
1159 65 Kargir natamam üç katlı 1 

655 metro bina ft 
arsaaile beraber 

Şehzade basında Fevziye caddesinde (bir tarafı"!:,ı1 
bir tarafında Şehzade camii sokağı) bulunan ve c 
yaT.Ih vakıf mahal satılmak üzere 20-7-936 tarihinde~ 
kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. İhalell 
günü saat onbeşde Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar 
ihale komisyonunda yapılacaktır. !ıteklilerin teklif . 
usulü dairesinde tertip ve muayyen saatten evvel kollSI~ 
meleri ve ,eraiti ötrenmek istiyenlerin mahlQlat kalel01 

teri. (1750) 2-3125 

.t\nkara Cumııriyet 
l\lüddei 

1 - Ankara Cumuriyet Müddei Umumiliği emrindeki 
kalr hizmet otomobili için 3500 litre benzin açık eksiltıııC 
satm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 945 liradır. 

. 3 - Fenni ve umumi şartnamesi ücretsiz olarak Ankara 
deı Umumiliğinden verilir. 

4- Eksiltme 27-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara 
dei Umumiliğinde toplanacak satın alma komisyonunda y•P 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 70 lira 87,S kuruştur. 
(1678) 2---2938 

Aileler yanında küçük çocuk
lara bakmak üzere bir alman 
-wnı "d ·lı. ·ıoı{ııe §! ı~:ıs:>.t..q:>S 

zu ile Ulus Basımevine yazmu· 
lan. 2-3138 

Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakımz için 

l{asiyer aranıyor 
İyi bir müessesede Kasiyer

lik için almancaya biraz vakıf 
bir Bayan aranmaktadır. Talip 
olanların 174 numaralı posta ku· 
tusuna müracaatları 2-3092 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne~riyatt İdare 
eden Yazı lşle.ri Müdüriı 

Nasuhi BAYDAR 

Çankırı cadclcsı civarınd:. 
Ulus 8as11nevınde basılmıştır. 

EMNiYET 
Her boyda kiralık kas'alar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahreı1l dıİ 

L :, 

1 YENi 1 SİNEMALAR IKU~ 
BUGÜN BU GECE 

HAYAT ACILARI 

Harry Batıl' - Pierre Blanch:ı.rd 

Aşk ihtiras heyecan ititarile misli göriıl

memis büyük dram. 

BUGÜN BU GECE 

İki büyük sergüze~t ve macera fı 

brilikte ,o~t rilmektcdir. 

I - KİNKONG'UN OGLU 


