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lloatrö Zalerl Bitin Tlrklyeyl Coştarda 
' 

Türk Milleti, bu zaferi de, borçlu olduğu Atasına ve büyüklerine 
minnetlerini sunmak için en g·üzel fırsat bildi. 

ı ·-·· .. ·····-···-·····················-· .. ·:··········t····················-········iariı 
, tirkUa şe , 
J / stcınbııl~ 21 ( A.. 4.) - Cumıır Başkanlığı Genel Sekreter- ~ · 
i , . .., d : 
ı ıgin en: ~. 

Yurdumuzrm boğazlardaki emniyetini tebyin etlen JUon- : 
trö mııkavelesinin imzalanmmu nıiinasebctiyle memleketin : 
lıer tarafından gelen ve vatantlaşlnrın co~lmn lıeyecan tıe se- ~ 

: vinçlerini bildiren ya:::ılardan A.tatiirh rok miitehtuısis olmuş· ! 

1 
lar tıe teşekkürlerini iletmeye Anadolu Ajansmı memur et- ~ 
mişlerdir. ~ ............................................................................................................................. 

· l\lareşal Fevzi Çalim3t,Oın 
Genel Kurmay Başkanlığrndan : 

Cumuriyetin mühim bir başarısı olan 
boğazlardaki hakimiyetimizin iadesi 
vesilesiyle memleketin her tarafından 
ordumuz hakkındaki güven ve sevgile· 
ri ifade eden telyazılan alınmıştır. Bu 

güzel duygulardan dolayı teşekkürle
rinin gecikmemesi için Genel Kurmay 

Başkam Mareşal Fevzi Çakmak ayn ay
rı karşılık yerine bu teşekkürü bildir
meğe Anadolu Ajansını tavsit etmiştir. 

Gündelik 

l\IONTRöDEN ÇIIUN NETiCELER 
Dün içimizden gelen bir duy· 

gu tufanı içinde sabahlara kadar 
kutladığımız Montrö'nün doğur
düğu neticeler, yalnız zaruri ve 
mütebariz bir hakkın tanrnmasın· 
dan ibaret bir hadiae değildir. 
Montröınün milletlerarası hukuk 
bakımından olduğu kadar mille~· 
lerarası moral bakımdan da genı§ 
bir portesi vardır. Milletlerarası 
paktının biribirini kova~~!an em
ri vakiler karşısında yedıgı darbe 
ile devrimiz milletlerarası yaşayı· 
tıiım ıüphesiz en yüksek ~ir ~~İ· 
desi olan Milletler Cemıyetmın 
maddi ve manevi varlığının ne ka
dar aarsılmış olduğunu tekrar et
mek istemiyorum. Yalnız . a~ı-~ 
Milletler Cemiyetinin bize çızdıgı 
yol ile ye daha açıkcası . ka~şılık· 
lı dayan ve inan içinde hıç bır m~· 
aelenin halli mümkün olmıyaca~ı 
ve Mill~tler Cemiyeti fikrini~ hı~ 
olmazsa henüz daha olgun hır f ı· 
kir olmadığı kana.atı yeryüzünde 
umumileşmeğe baılamı~tl. ~o?t-
.. . t b fikri sarsan ılk muhım 
r~~e u . . k. 
b~ d. d" Montrö Harıcıye Ve t· a ı:ae ır. d . f d 
1. . . ek ecı'z bir tarz a ı a e 
ımızın p v . k 
ettiği gibi ''Yese düşen hır ço 
yürekleri kuvvetlendirmekt~ ve 

. b' ·· 'd at-ı ver-dünyaya yem ır umı -'S' 

mektedir.,, k' 
Artık pekala anlaşılmı~tır ı: 

fiylen tatbikine imkan kalİıy~n 
bir muahede ve ~i~. mukav~:i: 
cebri vasıtalara muracaat e .

1 İszin Milletler ~em!yeti yolu ~:
de halletmenin ımkanı vardır. 
kavelelcrin nkti ve feshi hakkın
da fertler arasında hakim olan hu· 
kuk prensiplerinin devletler ~r~
sında ta biki, devletler arası ıhtı-

laflarım yüzde doksan halleder. 
Ve bu tarzı haller milletlere inan 
ve itimat verir. Milletler meselele
rinin bu çerçeve içinde halli bu İ· 
şe ·iştirak edenler için fedakar bk
lar ister. KarJıliklı fedakarlık, 
milletlerarası hukuk fikrinin oldu
ğu kadar ablak fikrinin de yük·· 
sekliğine delalet eder. Çünkü iyi 
ve faziletli maksat ve gayeler uğ
runda inatcı bir hutbinlik!e dayan
maktan ve bir nokta üzerinde sap
lanmaktan ziyade fedakarlıkta bu
lunmak hiç şüphe yal:ki temiz ve 
ahlaki bir harekettir. işte Montrö 
konferansına iştirak eden devlet
ler bir çok milli menfaatlerin bi· 
ribirile çarpışmış ve kartılaşmıı 
olmasına rağmen milletlerarası 
müşterek medeniyeti ve kültürü 
menfaatine bugünkü hal tarzı da
ha uygun olduğundan konf eranı
la ilgili olan devletler böyle bir 
nokta üstünde bu fazileti göster-
mekle devletler hukuku tarihin
de yeni açılan bir safhanın güzel 
bir numunesini vücude getirdiler. 
İnsanlık ve medeniyet davası kar
şısında kazanılan bu zaferde en 
çok yeri olan ve en çok öğünmeğe 
hakkı olanlar bizleriz. Aziz ve bü
yük şeflerimizin itinalı ellerile ha-
zırlanarak Milletler Cemiyetine 
sunulan bu eser, Kemalizmin mil
letlerarası hukuk telakkisinin bır 
eseri olmak itibarile de çok mü
himdir. 

Yurda emniyet ve inan telkin 
eden \'e türk medeniyeti tarihinde 
bir anıt olacak olan cumiriyet reji
minin u büyük armağa,pı türk 
milletine kuthı olsun. 

N.A.KÜÇÜKA 

General AJi Hikmet Ayerde.m 
0 ,1• • n- l)ulunmali: icin Berliııe gitti 
l-tmpıyat..,a .> •• ,.. • ,. 

G k 
. den önce Ataturk un çok samımı 

eneral hare etın 
. ' h bbptleri asarına mazhar oldu 

takdırat ve mu a .... -
· 1st nbul, 21 (A.A.) - DUnkü !stan· 

b el spor ku· al g e derinin bazıların a 
anı Gaziantep silylnvı Genek· 

· bir tt ·· ı ::met'in istifasına elan· 

ra iııti ar c~iştir. C 
Du ~, adisin 2 lı esası yoktur. c· 

neral Ali Hikmet biliikis heyeti vekile 
kararı ile o1impiyatta bulunmak üzere 
Be-.lıne hareket etmiş ve hareketinden 
evvel Atatiirk'ün çok samimi takdirat 
ve muhabbetleri asarına mazhar olmuş-

tur. 
r 

Montrö ve 
Anlıara 

Halkııı evvelki geceki müjde
den bir sel gibi taşan sevinci, 
hatiblerin sözlerinde yatağı
na giren bir coşkun ırmak gibi 
Ankara meydanlarından Sa-

karyalara, Anafartalara, 
Boğazlara aktı. 

Söylevler. şiirler ııe telgraflar dakilwlarca lll
kışlandı. Si)yli;renlerin her coşkunluğıuuı lıallımı 

bağrından kopan bir yeni ~es, bir yeni heyecan 
karışıyordu. 

Dün Ankara'da, evelki gecenin sevinci ve coşkunluğu de

vam ediyor, bayraklarla baştan ba§a donatılan şehir bir büyük 

düğün evi görünüşüne bürünmüş, heyecanı bir daha tebarüz 

ettirecek saati: saat 17 yi bekliyordu. Halkın toplantısl vak

tinden çok önce başlamı§, meydan gene dolup boşalmıştı. As

keri kıtalar, mektebliler ve işçiler de yer alınca geceki toplan· 
tının eşi bir essiz ve coskun kalabalık peyc.lahlandı, tik sözü 
~an şehir adına Mecdi Sayman oldu. 

Biribiri ardından halkı coşturan ve heyecanları dile getiren 
bu biribirinden gii:ı:el söylevlerin ve şiirlerin metinlerini bu 
müstesna günlerdeki dolgun haberlerden dolayı aynen neşre Atatürk amtma çelenkler konurken. 
imkan bulamamak yüzünden halkı en 
çok saran yerlerini alıyoruz: 

Mecdi Sayman'ın nutkundan par -

çalar: 
"... Artık bugün Anafartalarda, 

Maydos'ta, Seddülbahirde, Kumkalede, 
Kavaklar ve Fenerlerde yağız yüzlü 
kahraman Memetçik ve güneşin biz 
türklere layık sıcak şuaı altında parıl
dayan süngüsü var .... " 

Boğazlar Bö/g;;/;;i1 

" ~ngin denizlere açılan, manası 
büyük, tarihi büyük kapdarxmı.zın ha
kimiyiz ..• Montrö, hak ile kuvvetin 
önünde ancak takdir ve saygı rol oy
nar kaidesini kuran bir sıyasal hadise
nin sembolü olarak dünya tarihinde 
yer almış bulunuyor. 

Hakkımızı.n azametini, meşruriyetini 
anlatmayı bildik. İstemesini bildik. 
Almasını bildik ... " 

" Büyük Kurtarıcı, misli olmıyan 
kurucu aziz Atatürk'ün çizdiği yolda 
hayatını yurduna vakfederek yorulma
dan yılmadan çalı~an Cumuriyet Tür-

(SQnu J. uncü sayfada) 

işgal ettilı 
Resmi Tebl.iğdir: 
Çanakkale ve İstanbul. boğazları 

mıntakasında şimdiye kadar mev
cud olan gayri askeri mıııtaka kal
dırılmış ve bu mıntaka tiirk orrlu-
sıı tarafıııdan 21Jenıınuz936salı 
günü öğleye l\:adar fiilen isgal 
olıııınıııstur. , , 

Montrö'dc kaza mları par1.ık zaferi kutl"mr>k ı· • 
" " l r. luıllc Ulus rıa•v laım la top/ ımı . r. 



~".YFA2 

Montrödeki m va·(!fa \]yetimi
zin dışaı· :da uyandır ğı a {isler 

Montrij z<lferi ve ,·ugoslav 
gazeteleri 

Bclgrad, 21 (A.A.) - Yugoslav aJan
sı bildiriyor: 

Bütün sabah gazeteleri Montrö an
laıması hakkında uzun uzadıya tafsilat 
vermekte ve bütün milletlerarası mah
fillerin gözü bu konferansın neticesiyle 
milletlerarası siyasada yeni bir devre a
çan Türkiyeye çevrilmiş olduğunu teba
rüz ettirmektedir. 

Simdiki tiirk neslinin en 
biiyiik mııvaf fakiyeti 

Politika diyor ki: 
"Boğazlar meselesinin Türkiye, Ro

manya, Sovyetler birliği ve İngiltere le
hine olduğu gibi Montrö mukave· 
lesini imzalayan öteki devletlerin 
de lehte olarak boğazlar meselesinin 
tasfiye edilmiş olması Atatürk Türkiye
ainin harbdan sonra milletlerarası saha
daki gayretlerinin tetevvücünü tetkil e
der. Türkiye yabancı kontrolündan ta
mamiyle kurtulmuı ve kendi evinde tam 
ve mutlak bakim olmuştur. Bu, ilkönce 
memleketin istiklalini harb meydanların
da müdafaa ettikten sonra şimdi d~ ya· 
bancı nüfuzunun son kırıntılarından a
navatanı kurtaran bugünkü türk nesli
nin hiç şüphesiz en büyük muvaffakıye· 
tidir." 

Sulhçu ııyasamızın bir tezahürü 
Vreme guetesi de gene aynı heye • 

canlı lisanla bu muvaffakiyeti kaydet
tikten sonra diyor ki: 

" Türkiyenin millctlerarası meşru· 
iyet sıyasasmın kazandığı bu zafeı ay
nı zamanda Balkan antantı ve Küçük 
antant devletlerinin güddükleri sıya· 

sanın da bir zaferidir. Tadilciliğin ve 
emrivaki sıyasasmın kökleşmek üzere 
bulunduğu bir anda Motnrö konferan. 
sı toprak bütünlüğü içinde milletlera
•ası adaletin sulhçu sıyasasının b: r t!!
zahürüdür." 

Dr. Aras'ın yu.~oslav basınına 
beyanatı. 

Öte taraftan bütün gazeteler T•• fik 
Rüştü Aras'ın Montrö'de yugosla:r ga · 
zetelerin. e yaptığı beyenatı da neşre -
diyorlar. B. Aras demiştir ki: 
"- Bu konferansı bugün kapadıktan 

sonra diyebiliriz ki milletlerarası ça • 
lı!:malar istikametinde bir hal tarzı 

bulduk. Herkesin yardımından istifade 
ettik ve hepimiz diinyaya isbat ettik 
ki, en vahim meseleler bile uzlaşma ve 
umumi hiisnü niyet yoluyle halledile
bilir .Balkan antantı Montrö'de tam an
laşmanın parlak bir delilini gö~termiş
tir. Yugoslavyanın hattı hareketi ken
disine çözülmez dostluk bağlariyle 

merbut bulunduğumuz bir müttefikten 
beklediğimiz hattı hareket olmu tur. 
Büyük dostumuz Yugoslavyayı idare 
edenlere kardeş selamlarım gönderir 
ve yugoslav milletine bütün kalmible 
teşekkür ederim." 

Yugoslav gazeteleri gayri askeri 
bölgenin il~ası dolayısiyle dün gece 
Ankara, İstanbul ve Türkiyenin öteki 
şehirlerinde yapılan vatanseverce te -
zahürleri tebarüz ettiriyor ve asrı ha -
zır tarihinin en güzel günlerinden bi -
rini yaşayan türk milletinin sevincine 
yürekten iştirak ediyorlar . 

Boğa:dcır mııhaı·elesinin 
arsıulusal elıemiyeti 

Montrö, 20 (A.A.) - Havas Ajan
sı bildiriyor: Sıyasal mahfillerde dün 
akşam imzalanan boğazlar mukavele· 
sinin ehemiyeti tebarüz ettirilmektedir. 
Filhakika bir sulh muahedesinin meş
ru usullerde tadili ilk defa olarak ger
çekleşmiş ve gene ilk defadır ki japon
ya milletler cemiyetinden çekildikten 
sonra bir milletlerarası mukaveleyi 
imzalamıştır. 

ltalya'rıın da nıulıavcleye 
iştiraki bekleniyor 

Aynı mahfillerde ehemiyetle kay • 
dedildiğine göre İtalyanın Montrö 
konferansına iştirak etm'emesine rağ -
men andlaınıaya iltihak etmek üzere 
Türkiyeye yakınlık göstermesi ihti • 
mali vardır. 

Haber alındığına göre Türkiye böy
le bir İtalyan teşebbüsünü anbean bek
lemektedir . 

Bu mesele ile doğrudan doğruya en 

ziyade alakalı olan iki devlet, Türkiye 
ve Sovyetler Birliği, mukaveleden hoş
nuddur. 

}~eni mu/;au(•/e t'e 
Sovyetlcr Birliği 

Boğazların tekrar askerileştirilmesi 
ve Türkiyenin bütün toprakları üze -
rinde tam hakimiyetini kurması dola • 
yısiyle Türkiyede heyecanlt tezahürler 
yapılmaktadır. Öte taraftan Sovyetler 
Birliği esaslı istifadeler temin etmiş • 
tir: 

Karadeniz kapalı bir deniz olmakta
dır. Sovyetler Birliği harb hıılinde Ka
radenizin kontrolünü elde etmektedir, 
Çünkü Sovyet filosu istediği gibi Ka
radenizden çıkar ve mezklır denize gi
rebilir .Hiç bir devletin havati menfa· 
atleri yeni mukavele ile tehlikeye düş
memektedir. 

Bir nazik meselenin halledilmiş ol
masından dolayı konferansın muvaffa
kiyetinden bütün delegasyonlar balı 
ti yardır. 

Yunan basını ve Moııtrö 
mukavele8i 

Atina, 21 (A.A.) - Atina ajçansı 

bildiriyor: 
Montrö mukavelesinin imzasından 

bahseden Elefteron Vima diyor ki: 
"Yunanlılar, müttefik cumuriyet i

çin mutlu bir hadise olan bu işten do
layı duyulan sevince iştirak etmekte
dir. Zira Türkiyenin emniyeti, bizim 
kendi topraklarımızın emniyeti demek· 
tir. Memleketimizin vicdanında öyle 
derin ve değişmez bir surette yer et
miş olan bu iman sebebiyle yunan hü
kümeti ilk dakikadan itibaren türk te· 
zini tutmuştur. Son inkişaflardan sonra 
milletler cemiyetinin kendi arzularını 
yaptırmaktan aciz kaldığının sabit ol
masından sonra, Türkiye.evinin kapı
sı demek olan Çanakkaleyi kontrölü 
altına almadan kendisini emniyette 
göremezdi.bu derecede makQl sebeb 
karşısında hiç bir muhalefet yapılma· 
dı.,, 

Fransız gazetelerinin Jikirleri 
Paris, 21 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor : 
Jurnal gazetesi boğazlar mukavele

namesi hakkında diyor ki : 
"-Yeni mukavelenin esaslı mümey

yiz vasfıı tam hakimiyetini yeniden a
lan Türkiyenin bu kapıları ancak ken
disi ile yardım andlaşmaları ile bağlı 
bulunanlara açacağıdır. Bu kombine
zon, yalnız umumiyet itibariyle Cenev
re mekanizmasının kuvvetini teyid et
mekle kalmıyor, fakat ayni zamanda bi· 
zi doğrudan doğruya eski tedafüi itti· 
faklar sistemine götürmektedir. Bu 
kalkınmanın şerefinin büyük bir kısmı
nın fransız delegasyonuna düşmüş ol· 
masından dolayı gayri me un değiliz.,. 

Er Nuvel diyor ki: 
"Yeni mukavelename, Türkiyeye 

hak:miyet hakkını yalnız milletler ce· 
miyeti paktı ile alakalı teahhüdler sı
nırı için, vermektedir. Kollektif emni
yet teşkilatının takviyesi karşısında 

bulunuyoruz vebu sebcbten dolayı dost· 
larımızla beraber hoşnud oluyoruz.,. 

Delegasyonlar 
1\lon röden ayrıldılar 

Montrö, 21 (A.A.) - Montrö kon -
feransı delegeleri, biribiri ardı sıra 

buradan ayrılmaktadırlar. B. Bonkur, 
B. Stanley ve B. Brus dün gece ve öte
kiler bu sabah hareket etmişlerdir • 

B. Titülesko, birkaç gün burada 
dinlenmek tasavvurundadır • 

Askeri kıtalar 

Çanaklialede 
Çanakkale, 21 (A.A.) - Bu 1'1abah 

bir süel kıta Bozcaadaya geçmiştir. 

Hamidiye kruvazörü de saat onda İm
roza askeri bir kıta çıkarmıştır. Mem
leket çok coşkun ve sonsuz bir heye· 
can içinde çınlamaktadır • 

Çanakkale, 21 (A.A.) "saat 12.'' -
Şu anda kahramanlar diyarı olan Ça
nakkale şanlı türk ordularının kara, 
deniz ve hava kıtalarını kucağında tut
makta ve coşkun bir heyecan ve sevinç 
içinıie essiz tezahürat yapmaktadır. 

ULUS 1UZ 193G C 

ispanya a vaziyet hala d ·~ zelemedi 
Hükümet kuvuetleri ~iler 

Sevil şehri 

üzerine yürüyorlar 
hülc ümete teslim oldtı olan İsyanın • 

tezı 

... Bununla beraber asileı Fasta ve fransız sının yakınında vaziyete haklın 
bulunuyorlar; her tarafta kanlı çarpışmalar devam etmektedir. 

Madrid, 21 (A.A.) - Dün akşam sa
at 21,50 de radyo ile necıredilmiş olan 
bir tebliğde hiikümetin vaziyete tama
miyle hakim olduğu ve asiJerin büsbü
tün bozguna uğramış oldukları bildi • 
rilmektedir. Hiikümet, bundan başka 

intizam ve asayişin ordunun, sivil mu
hafızların ve cumuriyetçiler cephesinin 
işbirJiği ile yeniden kurulmuş oldu
ğunu ilave eylemektedir. 

Bu tebliğ, bir çok lisanlarla neşre· 
dilm:, olup nihayetinde komünist ve 
sosyalist liderlerin intizamı korumak 
için bütün İspanyol i çilerini hükümetle 
işbirliğinde bulunmağa çağıran beya • 
natmı ihtiva etmektedir. 

Asilerin elindeki şehirler 
h<znl(ileridir ? 

Madrid 21 (A.A.) - Yukardaki 
tebliğin neşrinden önce hükümet, bir 
nota neşrederek hükümetin bütün İs -
panyada vaziyete hakim olduğunu bil
dirmiştir. Ancak afağıdaki tehirler, 
müstesnadır: 

1 - Sevil, burada hükümete sadık 
kuvvetler, asilere hücum etmektedir • 

2 - Kadiks, vali ile sivil muhafız • 
lar, asilerin taarruzlarına mukavemet 
etmektedirler. 

3 - Valladolid ve Saragossa şehir
leri, şimdi tamamiyle asilerin elinde 
bulunmaktadır. 

Hiikiimet Fas'tan gelen kuvvetlerin 
Malaga'da karaya çıkmış olduklarına 

dair olan haberi tekzib etmektedir. 
Yalnız yerli Fas kuvvetleri, Alcesiras
da karaya· çıkmışl:ır ise de püskürtül
mü§lerdir. 

Hükümet, Sevil istasyonunun kaç
mak arzusunda bulunan asiler reisi 
Franko için bir tayyare istemiş oldu • 
ğunu da bildirmektedir. 

Yüzlerce subay tevkif edilmiştir. 

Bunlar arasında general Fanjul da 
vardır. İsyan etmis olan bir takrm gar
nizonlar, hükümet kuvvetlerine teslim 
olmuşlardır. 

Donanma, hükümete sadıktır. İsyan 
etmiş olan deniz subayları, harb gemi
lerinde göz hapsine alınmışlardır. 

Sevil lıiikiinıeı lmvvetlerinin 
eline geçti. 

Hendey, 21 (A.A.) - İsyanın mer
kezi ve kalesi olan Sevil, hükümet kuv
vetlerinin eline geçmiştir. 

Londra konferansı 
yarın toplaıııyor 

Paris, 21 (A. A.) - Resmen bildiril
diğine göre, İngiltere, Fransa ve Bel
çika arasındaki konuşmalara bu ayın 23 
de Londrada başlanılacaktır • 

Paris, 21 (A. A.) - Londra'da 23 
temmuzda açılması ihtimali olan üç ta
raflı konferansta Fransayı BB. Blum 
ve Delbos temsil edeceklerdir. 

Akdeniz anlaşması 
ve Türkiye 

Paris, 21 (A.A.) - İtalyan kaynak
larından bildirildiğine göre Türkiye 
1935 ilkkanununda aktedilen Akdeniz 
anlaşmalarını feshetmiş ve bunu İtal -
yanın Ankara elçisine bildirmiştir • 

Montrö, 21 (A.A.) - Türkiyenin 
1935 ilkkanunu Akdeniz anlaşmaları • 
nı feshettiğine ve bu kararın İtalya • 
nın Ankaradaki büyük elçisine tebliğ 

edildiğine dair İtalyan kaynaklarından 
çıkan haberler resnıl mahfillerde tek • 
zib olunmaktadır. 

Anadolu Ajansının notu: Anadolu 

Dün bütün gün asilerin haberlerini 
neşretmiş olan Sevil telsiz istasyonu, 
saat 22 den itibaren hükümetin tebliğ
lerini vermeğe başlamıştır. 

Hükümeı ıekzib ediyor, falrot .•• 

P.ıris, 21 ( A. A.) - iyi haber al· 
makta olan mahfiller Fastan selen İspan
yol lejyon etranjerinin ispanyada kara
ya çıkmıı olduğunu bildirmektedir. Dün 
öğleden sonra asiler, Sevil, Grenada, Ma
laga, Valladolid ve Burgos'da haklın va
ziyette bulunuyorlardı. 

Hükümet, Madrid ve Baraeloo'da va
ziyete hakim idi. 

San Sebastiyen valisi, otuz yqmdan 
aşağı olan bütün halk cephesi menıup
lıınnın seferberliğini emretmiıtir. 

Öğrenildiğine göre hava ordusu ve 
polis kuvveti, hükümete sadık kalmıı
lardır. 

Smm geçmiş ve Fransaya aığınmış o
lan halk cephesi mensuplanndan kırk 
kiıinin fransız memurları tarahndan si
lahlan alınmışbr. 

Asiler San Sebastien' de vaziyete 
lıiikim oldular. 

1 

Hendey, 21 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, Sen Sebastien sivil valisi saat 17 
de idareyi faşist duygulan ile tanın • 
mış olan askeri kumandana bırakmış • 
tır. Saat 18.30 da Navar valisi sıyasal 

mülteci sıfatiyle Fransaya geçmiştir. 

Gene öğrenildiğine göre Pampelün' • 

den gelen biler dağlara doğru ilerle
mekte ve halk cephesine sadık bulunan 
18 bin nüfuslu İrun kasabasını ablokn 
ya gayret etmektedirler. Saat 19 da 
İrun halk cephesi direktörü Fransaya 
sığınmıştır. 

Pasta 'da asilerin vaziyeti 
kuvvetli 

Londra, 21 ( A. A.) - Sxkt sansüre 
rağmen Röyter ajansına gelmiş olan 
telgraflar, İspanyol hükümetinin §imdi 
Madrid ve Sevil de dahil olmak üzere 
başlıca şehirlerde vaziyete hakim ol • 
duğunu bildirmektedir. Bununla bera
ber asiler, Fasta kuvvetli surette yer· 
leşmiş bulunuyorlar • 

Fransız mahfillerine gelen 
haberler 

Paris, 21 (A.A.) - İspanyol sını

rından alınan havadislere göre, Puig-

Atatürkle 
B. Löhrön arasında 

Fransız milli bayramı dolayısiyle, 

Türkiye Cumur başkanı ile Fransa cu· 
mur başkanı arasında aşağıdaki telgraf 
lar teati olunmuştur. 

Ekselans B. Albert Lebrun 
Fransa Cumur Başkanı 

Fransız milli bayramı dolayısiyle 

samimi tebriklerimle •beraber gerek 
şahsi saadetiniz gerek Fransanm refa
hı hakkındaki hararetli temennileri ka
bul buyurmanızı ekselansınızdan rıca 

ederim. 

Ekselans Atatürk 
Türkiye Cumur Başkanı 

Tebriklerinden ve temennilerinden 
dolayı ekselansınıza hararetle teşekkür 
eder ve şahsi saadetleri ile Türkiye -
nin refahı hakkındaki çok samimi te • 
mennilerimi bildiririm . 

Ajansrnrn bildiğine göre 1935 kanurı.ı
evvelinde verilmiş olan teminat Türki
ye tarafından lngiltereye karşı tek ta
raflı olarak devam P.tmektedir. 

cerda belediyesi komünistlerin 
ge!ijmiştir. Milletlerarası Burgma 
köprüsü komünistlerin muhafazasa al 
tındadır. 

Fransız şarki Prene valisi artıa1 
Barselon hükümeti ile muhabere ede
memektedir. 

Halkın çoğu kıralcı olan ispaııyol 
bask memleketinde kırlarda sitahtan • 
mı} siviller gezinmektedir. 

Öğleden sonra Rendeye komieeri
nin bir telefonuna göre, silahlı köylü• 
Jer]e kuvvetlendirilmit olan iki aaket 
kolu San • Sebastien'e doğru yüriiJnelr· 
tedlr. Bu asker kollan Vittoria'daJ1 
ve Navar'dan gelmektedir. Jaka tehrl 
mUdafaa komitesi azası isilere kartı 

mukavemete artık devam edemiyece • 
ğlnden sınıra g-elmiş ve fransız ma • 
kamlarına teslim olmuştur • 

Hükümeı kıtaları miler 
ü~erine yiirüyorlar 

Madrid, 21 (A.A.) - Hükümet, rnU• 
kcmmel surette silahlı beş kıta askere 

isilerin son mukavemet merkezlerine 
hücum etmek üzere Toledo, Vallodildı 

Saragossa ve Burgos illerine yürümele• 
ri emir verilmiştir. 

Hend hususi komiserinin telefonla 
bildirdiğine göre Endülüs eyaletinde 

halkın mukavemeti kırılmaktadır. 
Saat 19 da fransız şarki Pirene va• 

lisi Barselon'da bittiği sanılan karışıl."' 
lıkların yeniden başladığını teyid et• 

miştir. Halk cephesine mensup silfıhlt 

unsurları havi kamyonlar şehirde dolaş• 
makta ve intizamı muhafaza etmektedir. 

Saat 19 da Serbcr komiserinin öğ• 
rendiğine göre, Kompanis hala Btırse• 

lan'da hakimdir. Barselon radyosu ise 

hükümetin müdafaası için halkı gönül• 

lü yazılmağa çağırmaktadır. Bu akşanı 

Barselon'da örfi idare ilan olunacağı 

teeyyüd etmektedir.,, 

Ceuta §elıri bombardınum eaildl 

Cebelüttarik, 21 (A.A.) - Sanşız 

Barkaiitatei torpido muhribi, dün ak· 

JamCenta şehrini bombardıman ediyordıt• 

Dört İspanyol harb gemisi, dün öğle• 

den sonra Cebelüttarikta görülmüitilr• 

Bu gemilerde Ceuta üzerine ateş açmış• 
tardır. Şehrin merkezine bile obüsler 
düşmüş olduğu görülmüştür. 

Kısa Dış Hallerleı· 
~ Atina - Olimpiyad meşalesınin O· 

lempi şehrinden Atina stadına getiril· 
mesi dolayısiyle saat 19 da Atina sta· 
dında yapılan törenden sonra meşale 
Berline gitmek üzere yunan sınırına 

doğru yola çıkmıştır. 

~ Moskova - Sovyet ağır endüstri 
\..omiserlıği tarafından tertib edilip bir 
ANT 25 tayyaresi üzerinde iki uçmanla 
beraber duraksız olarak Moskovadan 
Nikolovski - Ruklovoçita'ya kadar ya· 
pılacak olan 1 O • 11.000 kilometrelik u· 
çuş ayın 20 sinde başlamıştır. Gelen 
haberlere göre Fransuva Joscf top· 
raklan üzerinden geçen tayyare Tiksi 
koyu üzerinde bulunmakta idi. 

:t- - Moskova - Merkez icra korni· 
tesi ve halk komiserleri meclisi, birleş· 
mi~ bir sovyetler birliği saghk komiser• 
liği ile bir de ayni şekilde tüze komiser• 
liği ihdasına karar vermişler, saglık ko· 
miserliğine B. Kaminski, tüze komiser• 
liğine de B. Krilenko tayin olunmuştur. 

:f. Moskova - Mogolistan kurtuluşu• 
nun 15 inci yılclönümiı dolayısiyle uıan• 
bator'a giden sovyet heyetinin başkant 
B. Eliava oradaki bir toplantıda büyük 
bir tebrik nutku söylemiştir. 
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Tiirk Mille.ti, bu zaferi de, borçlu olduğu Atasına ve büyüklerine 
minnetlerini sunmak icin en güzel fırsat bildi. 

~ 

(Başı 1. inci sayfada) 

kiyesinin değerli devlet adamı İsmet 
İnönü Lozanda boğazlar rejimini ka
bul ederken yüreğinde duyduğu acıyı: 
"Tarih ve müstakbel nesiller ne hü
küm verecek bilmiyorum." demekle 
ifade etmişti. Müstakbel nesil ' eri on
dan kurtarmanın ilk teşebbüsünü gene 
kendi aldı ve bu teşebbüsü başarmak 

~erefi gene onun manalı ve asil alnın
da' yer buldu.'' 

Dünkii törende söz söyliyenlerclen 

B. Mecdi S. Sayman 

"Bugünkü gibi sevinçli bayram gü
nümüzde Çandkkalede göğsünü düşma
na koyan ve şehid düşen kardeşlerimi
zi, limidsiz • e karanlık gönlerde saç • 
tan yapılmış süngülerle, soba borusun· 
dan top taklidleriyle düşmana saldıran 
ulusal şehidlerimizi sevgi ile, heyecan
la, saygı ile arunak vazifemizdir. Tek· 
lif ediyorum: Bu yaşayan ölülerin ru~· 
tarını taziz için bir dakika susalım .. 
(Bu teklif coşkun bir alkışla karşılan· . 
dı ve hemen arkasından derin bir say
ğı sükutu bir aakika devam eti.) 

" Sözlerimi tamamlamadan inkıla
bm kalbi, Türkiyenin en manalr şehri 
A.nkaranın bize bu şerefli günü kazan
dıranlara bağlılık v~ şükran sesini 
hep beraber yükseltelim 1 yurdda sulh 
ve cihanda sulh prcnsipine sadık kala
rak hududlarımız içinde çoğalmak ve 
kuvvetlenmek, yurdu ba~tan başa bir 
mamBre haline koymak, cumuriyetl şe
refle yaşatmak için, başlarımız yukar
da, Jçimiz inan dolu, daima ileriye, 

daima iyiye I'' 
:;. * ~ 

Mecdi Sayman'dan sonra halkevi 
adına Doktor Ragıp söze başladı. 

" _ Bastan başa şerefle dolu olan 
türk tarihi dün gece imzalanan Montrö 
mukavelesiyle yeni ve parlak bir yap
T'ak, dilnya barışı da yeni bir teminat 

kazandı .. " 
,, Damarlarda Çanakkalede döğü • 

• §CD yiğit tilrk çocuklarının kanı bütün 
ıncakhğiyle dolaşırken, Anafartala~ı~, 
Dumluprnarın ve bütün dünya tarıhı
nin en büyük kahramanr başımızday
ken müstahkem olmasa bile Çanakka
Jeye yapılacak her hücumun göğsümüz
de dağılıp parçalanacağı mu~.ak~aktı. 
Elbette ki gene o sırtlardan yuzbınler
ce insanın kanından seller akacak fa • 
kat bir tek düşman gemis: bo~azlar
dan içeri giremiyecekti. Zaten bütün 
dünya biliyor ki üzerinde kayıdsız ve 
şartsız bir hakimiyeti! yaşadığımız bu 

toprakların ne havasından, ne denizin
den ne de karasından gelebilecek hiç 
bir tehlike tanımıyor ve böyle bir teh
likeden korkmuyoruz .. '' 

" Bizim o]an ve bütün dünya tarihi 
boyunca bizim olacak olan boğazların 
üzerinde dalgalanan türk bayrağı ba
rışın en büyük koruyucusudur." 

"Bu dakikada kalblerimiz Atatürk'
ün sevgisiyle dolup taşan ve onun he
yer.anile çarparken ona olan bağhlıgr
mızı bütün kuvvetile ruhumuzun derin
liklerinde duyuyoruz. Ne mutlu bize: 

başımızda Atatürk var,, ... 

:"' * ""-
Doktor Ragıb'tan sonra Enver Beh

nan Şapolyo söz aldı: 

" Bu anda yeni tı:r zaferi kutlamak 
üzere ay;:ıktayız. Lozaııdan sonra M on
rö. Sevineceğiz, coşacağız, bayramlaşa
cağız, cünkü boğazlar bizimdir. Şu da ki- . 
ka türk askerleri yürü enu ini alınış 
bulunuyor. Askerler alay alay, takım 
takım yürüyor, yüriiyor .. Bogazdan e
sen bir rüzgar, türk bayrağını okşaya
rak dalgalandırıyor, selfimlıyor. Arad o
lu durmadan yürüyor, o boğazlara, bo

ğazlar ona yaklaş•tor,. .. 

,. ~ 
• 

Diirıkü törende söz söy!iyenler1cn • 

B. Enver Behnan Şapolyo 

" Siz coşarken Çanakka1ede kanım 
dökmüş şehidler, mezarlarmdan sizin 

coşuşlarınıza iştirak ediyor. o~.ad~.n 
sesler duyuyorum: (Ben burayı goksu
mü gererek müdafaa ettim. Şehid düş· 
tüm. Son nefesimde boğazları size e
manet ederek öldüm) .. (Biz öldük, ya
şıyanlar t boğazlar si7e emanet!) diye

rek öldüler.,. 
"Hey bana bak, başı burgulu, go~u 

yaşlı ana! gözlerinden anlıyorum. kur
tuluş savaşında senin de bir şehid oğ
lun var. Oğlunun emelleri hep :ioğ_u
yor. Sevin! göz yaşların dinsin! Ey 
göksü madalyalı saçlarma yüce · dağ
lar gibi kar yağmış zabit 1 savaşlcmn 

kutlu olsun; sevin, boğazlar da bizim
dir. Ey göğsünde kurtuluş savaşının ya· 
ralarrnı taşıyan Mehmed, Hasan, Alil 
görüyor musun, açtığın savaş neler ka
zandırıyor, boğazlar da bizim oldu. ola
caktı. Çünkü türkün yurdu bütünlük
tür. Ayrıhk olamaz." 

'' zo temmuzda kazandığımız Mont· 
rö zaferi ulusal bayramımızdır. Onu 
Atatürk basta biz kazandık. Sevinin 
analar 1 coşun kardeş rr ! varolsun En 
Biiyiiğümüz Atati rk ! hep b"ğırm: 

boğazlar Li.zimtlir türkündür!" 

. namına nutkunu verirken Dr. Ragıp Halkevı 

Tören esnastnda Ulus meydarıına bir bakış 

Enver Behmın Şapo1yo'dan sonra 
Kamuran Bozkırın büyük zaferin coş
kunluğunu haykıran mısralarından ba

zıları: 

Duyuyorum hala: 
Oıda döğüşerek ölmüş karde§lerinıin 

Sesi sinmiş 
Yüırü sinmiş 

Giizü sinmiş sulara 
Köpüklü dalgalar gibi ;ıfc:,.n şarkrla

nnı. 

Ve f?elin de bu~ün 
Doya doya içelim 

Hep, bir, 
A n::ınırzrn siidü !(İbi 

Rür boğazın hür rüzgiırıı11! 

Bu zafer hakkrmrzdr .. 
Anafartafardan Montrö'ye daycınan 

siper, 

l'rrtrlmamış 

Krrılmam•ş 

Bir kavga hattrmrzdr. 

Bİ7. bu uğurda 

Yıllarca seve, seve, yiircğimizden 

kopup atladık 

[(cnı::ılizmin kafaları ça ğırdığı 

sipere!" 

Diinkü törende söz söyUyP.nlcrclen 
B. Kamuran Bozkır 

Kamiran ,Boz' ın manzumr" İı den 

s o ra, cumuriyet refikimizin Ankarct 
m l halıiri Mekki Sait, hcyccanh bir nu· 

t uk verdi. Arka<lnşımız, zaferin bi.i
yiıklüğürıi.i anlattıktan sonra hitab.sıne 
şöyle d evam etti: 

"- Şimdi Çanakkaledc güneş, tiirk 

stingiilerini I§Ildatryor. Bu me.rd sün
giilerin altında, insanltğın rahatı da ba-

rınmaktadır. Çanakkaleyi bir defa da
ha kurtaran büyük kumanctan yaratıcı 

Atatürkiın kah.arman ordusu, şimdi ora
da silah çatmış, cihan sulhunu korumak 

için de yeni bir istihkam kazmış oluyor. 
İşte bunun içindir ki yürt>klerimizın 

tertemiz bir neşe ve coşkun bir heye
C'anla katıma sığamadıib bu hakiki bay-

ram gününde, bütün dünyaya "Senin
de gözün aydm !,. demek hakkımızdır.,, 

Diinkii törende söz s5yliyerılerdcn 
B . Mekki Said Esen 

Mekki Saidin bu coşkun ve cand3n 
::ıöylevinden sonra Behçet Kemal, gü-

nün ölmiyecek olan, umıtulamıyacak 

olan heyecanını mısralara koymu; . şöy
le haykırdı : 
.'İnönü, Çakmaktepe. Sakarya. Dumlu

pinar.. 

Türk ordusundan üstün koruyucu ner 

de var i 

Hakkımıza yerinde şahid Anafarta1ar ! 
Türke, dünya yapısı bir zafer kemerı 

bu 

Millet zaferi kadar insanlık zaferi bu. 

Kısır kongrelerin bir tek şaheseri bu! 

Bogaz kalelerine çekildi ya al bayrak; 

Dü§man 1 varsan say bizi, varsan ürke 
ürke bak! 

Dünya! dara gelirse başın, Atatürk<: 
baki .... 

;y. * ~ 
A tkışlancrkcıı. Behçet Kemal, gec<'· 

ki toplantının büriik1erinc ~uııulmasını 
istedikleri şükran ve s:ıygı telgrafları-

Tören esn:ısm:Ja Ulus 

nm dünkü nüshamızda verdiğimiz me
tinlerini okudu; halk, vali, belediyesi 
ve ilyönkurul başkanı Tandoğanın coş-

kun hislerini, minnetli heyecanlarını 

ifade eden bu telgraflara candan iştira

kini, toplu tasvibini her telgrafın arka

smdan kopan sürekli alk19larla bir daha 

belirtti. Doktor Rüştü Arasın cevabı, 
toplantı dağılmadan yetişmi§, bulunu

yordu. Bütün kalabalığın bir ağızdan 

bir and gibi haykırdığı onuncı yıl ma.r

şı biter bitmez okunan bu cevab, çok 

alkışlandı .. 

Büylik kalabalık, küçük kalabalıkla

ra ayırarak büyük heyecanını eksilt -
meden yaşatmağa devam etti. 
Bir daha toplanacak ve coş-

kunluğunu belirtecek yer ve fırsat a

rryarak dağıldı ve gece halkevinde top
landı. Orada da coşkun bir tezahür sa
atlarca halkın hislerini dile getirmi1 

Dıirıkii törende söz sfjyJiyen 11'rde11 

B. Behçet l(enıal Çağlar 

oldu. Yazrlaı ın makineye verildi~i geç 
s.ıatlerde şrhriıı coşkunh-ıu. tezahürle
rin derin tesiri ve şehrin güzel süsü · .a. 
15. göz alnıal.ta, gönül çekmekte idi. 

tnf'ydanrmlnn biı kö:;c • 



J 

" .. 

SAYFA" 

Moatrö zalerlaln Tardda akisleri 
Memleketin dört bucağından sevinç telgrafları geliyor 

Boğazların ordumuz tarafından ~gal ı:e tahkimini müeyyid olan. Monırö mukaveleainin im .. 
=ası suretile kazanılan safer yurdun her tarafında coıkunlukla ve büyük tezahüratla tesid 
edilmektedir. Parti teıekküllerinden, milli cemiyetlerden ve diğer teşekküllerden Parti Genel 
Sekreterliğine gelen bir çok telgraflar bu mesuı günü kutlamaktadır, Gazeıemi:ı bu ıelgr(lfları 
aırmiyle neşredecektir. · . , • f 

NEVŞEHİRDEN: 

Ankarada yüksek İç bakanımız ve 
~ H. Partisi genel sekreteri Şükrü Ka· 

ya: 
İçten bir ilgi ilet güddüğümüz bo

ğazlar konferansı ve muahedesinin ka
unçh aonucunu müjdeleyen telgraf sa
at 3.30 da alındı. Bütün Nevşehir haikı 
'önünde okunarak coşkunluklar, heyecan
lar, sevinçler yarattı. Partimiz sekreteri 
kıymetli iç bakanımızın bu ülkü yolun
daki yüksek çalışmalarından dolayı biz 
Nevşehirliler hükümetimize ve cumuri
yetimize olan derin teşekkürlerimizi ve 
bağllığımızı sonsuz saygı ve sevgileri
mizle bildiririz. 

Ulusal banka N. Akman C. halkevi 
başk A. Kemal, C. H. P. başk H. Sute· 
kin, Şarbay S. Suer T. E. C. M. ve en
düsetri başkanı Nail. Tarım kredi koo
peratifi Baha, bava kurumu A. Rna, kı
ı:ılay Tevfik, çocuk esirgeme kurumu 
Sabri Gözel. 

BURDURDAN: 

Dahiliye vekili ve C. H. P. genel sek
reteri Şükrü Kaya: 

Cumuriyct alanında toplanan Yeşil 
ova halkı türklin kalbinde bir düğüm o
larak kalan boğazlar bağının çözülmesi 
münasebetiyle coşkun bir sevinçle şen
likler yapmakta sonsuz minnet ve şük
ran duygulariyle yüksek §ahsmızı bu
günkü varlığı yaratan kudretli hüküme
timizi kutlamakta olduklarını arzedcriz. 

Yeşil ova kaymakamı S. Ermumcu 
parti başk Niyazi, hava kurumu başk 
Hüseyin. 

MALATYADAN: 

Ankara C. H. P. genel sekreteri 

Partinin büyük hizmetlerine kıymet· 
li bir ilave olan bugünkü siyasi zaferi 
halk şimdi heyecan ve sevinçle kutlu
yor. Ulusun büyük Öndere ve partiye 
bağlılığının bir remzi olan bu asil teza· 
hürleri ve şükran hislerini saygılarımız
la sunuyoruz. 

Malatya C. H. P. başkanı Etem A
kıner, şarbay T. Temelli, z. O. R. C. De

rin kok halkevi başkam F. Yakın, türk 
hava kurumu başkam T. Ogut, ulusal 
ekonomi ve artırma kurulu ba~kam L. 
Erdem. 

KONYADAN: 

C. H. P. genel sekreterliği Ankara 
Partimizin yurd ve ulusun güvenliği 

yolundaki çalışma ve zamanın en yeni 
delili olarak boğazlardan türk hakimi
yetinin kurulmasında dolayı sevinçle 
meydanları dolduran on binlerce Kon

yalı partiye olan yüksek inan ve .ninnet 
duygularını arzla bizi ödevlcdiler. Bu 
çok yüklek diplomatik zaferden dolayı 
hallan 1Ulrranlannı arzederken kendi 
§ahai m.innetdarlığımın da ıunaru. 

Vali C. H. P. ilyönkurul baıkanı Ce
mal Bardakçı, prbay Şevki Ergün, 22 

esnaf kurumu adına Rü~tü Tokat K. S. 
T. bölge başkanı S. Muskara, 
Çocuk Esirgeme Kurumu başka· 

nı Memet Selgür, kmlay başkanı Dr. 
S. Akın, balkevi başkanı Faik Soyman, 
türük hava kurumu başkanı Hüsnil, 
Konya basını adına Ziya Çalık. 

ÇUBUKTAN: 

Boğazlar mukavelesinin imzalandı

ğına dair tebşir telgrafınızı sevinçle al

dım. Bu telgrafın vuruduna intizar eden 

Cumuriyet meydanında toplu bulunan 
binlerce halka tebşir ettim. Arasında O• 

kunan telgrafın büyük tezahüratla kar
şılanarak yüce varlığınıza olan bağlılık 
ve şükranlanmı arzeder sonsuz saygı
larımı sunarım. 

C. H. P. başkanı H. Oker 

KADİRLİDEN: 

Damarlarımızdaki kanın kudretini 
cihana tanıtan bugünkü muvaffakiyette 
ülkemizde büyük bir birlik temin ede
rek en büyük rol oynayan partim~ze bü· 
tün halk son müjde telgrafınıza daha 
büyük varlıkla ve heyecanla kalp bağ-

ladılar. Son saniyeye kadar partimiz Ö· 

nünde kalpleri parti için çarpan binler
ce halk büyük Atasına ve milleti için 
çalışan diğer büyüklerine minnet 
hislerini büyük tazahüratla izhar etti
ler. Varolun büyüklerimiz. 

Kaymakam Pulat, Parti bafkanı Din
cer, Belediye başkanı Ballı, Kızılay 

batkanı Bay Kara. 

ANTALYADAN 

Boğazlar konferansında türkün ka· 
zandığı egemenlik zaferinin Kemalizmı 
Ulkü edinen partimizin Antalyadaki 
üyeleri namına derin saygılarla kutlar. 
lar. 

Halkın partimize tükran ve bağlılık 
duygularını sunarım. 

Parti başkanı Vali S. Orgc 

AKYAZIDAN 

Boğazlar mukavelesinin imz:ısını 

coşkun tezahürat ve sevinçle kutladık 

türkün mukaddes hakkını takib ve tes

lim uğrundaki mesailerine arzı şükran 
ederiz. 

Akyazı muhtarı Rasım. Akyazı nahi
yesi C.H.P. başkanı M. Öz Tune' 

MESUDİYEDEN 

Yurdun bütünlüğünü ve acunu ha

risin <levamrnı aağlıyan boğazlar mua· 

hedesinin türk isteğine uygun olarak 

im7.alanmasından ötürü duyduğumuz 

sonsuz sevinçle mesudiye balkı adına 

yüce şahsınıza candan tebrik ve teşek
kürler sunarız. 

C.H.P. başkanı Sami Karayaka, U
ray bafkanı M. Aydoğan, Ticaret oda· 
sı mümessili K. Ortaç. 

• .. 1 • • 

' GERZEDEN 1 • 

Cumuriyet bükümetimizin yeni bir 
şaheser olarak bizlere bahsettiği Mont· 
rö muzafferiyetini candan kutlarız. 

C.H.P. başkanı M. Saatci, Halkevi 
başkanı z. Karagülle Belediye başkanı 
S. Olgunsoy Kızılay başkanı Ali Uarur 
Tayyare başkanı 1. H. Kalfadlu Çocuk 
esirgeme başkanı Refit Say Ticaret o
dası başkanı Cevat • 

ÇATALCADAN 

Çizdiğimiz program ve açtığımız yol 
bugün Montröde türke yeni bir fere{ 
ekledi klavuzluğunuzun yüksek ışıkları 
altında partiye candan bağlıhğunızı 

sevinçle b,aykmyoruz .. 

P2rti başkanı Cincer Temicin. Kızı· 
lay başkanı O. Gok. Hava kurumu baş
kanı Lütfi. Çocuk esirgeme kurumu baş
kanı N. F. Aygın. 

BORDAN 

Kemalist Türkiyeyi yaratan büyük 
devrim partimizin Montrödeki muvaf
fakiyetinden ötürü de bağlılık ve min
enttarlığımıa bildiririz. 

İlcebay Tuncak. Uray başkanı T. 
Avant. Halk partisi ve halkevi başkanı 
C. Ürkü. Kızılay başkanı Rasih. Hima
yei etfal başkanı Nail. Tayyare haaka
nı Tamer. 

ÇARŞAMBADAN 

Boğazlar muahedenam~sinin imza 
landığı müjdesini alan memleket hal
kı şimdi en mutlu anlarından birini ya· 
tamaktadır. Partimizin ve hükümetimi
zin bunca değerli işlerine kattığı bu 
yeni eser halkın minnet ve fÜlcranla
nnı ve partiye candan bağlıhkları:u 

bir kerre claha tekrarlamalarına fırsat 

verdi. Yurddaşların bu duygularını yük
sek katınıza iletir sonsuz sayğılarmu· 
zın kabulünü rica ederim. 

H. başkanı S. Bilge. P. başkanı N. 
Semiz oğlu. Bele<liye başkanı A. Ertu
zun. 

ZONGULDAKTAN 

Boğazlar muahedesinin imzalanmJ 
müjdesini cumuriyet meydanında sa
bırsızlıkla bel liyen bütün zonguldak
lılara bu büyük zaferin imzalandığına 
dair telgrafı o!rnduğum zaman içten ge
len seviçli bir heyecan ve coşkunlukla 
sehir çalkandı limandaki bütün vapur· 
lar ve buradaki nakliye vasıtaları dü
dük çalmak suretile törene i~tirak ettiler 

ulu önderimiz Atatürke büyük batbakanı
mız ismet İnönüne yüce partimize ha
riciye vekaletine &enel kurmay batkan
hğına kamutay bafkanhğına minnet tük
ran ve sa.nılrnaz bağlılık ve güvenlerinin 
telgrafla bildirilmesine karar verilerek 
telgraflar çekildi halk bu büyük nferi 
uluaal bir bayram gibi kutlamaktadır 
yarında zengin programla tezahürata 

devam edileceğini sonsuz ıaygılarımla 
arzeylerim. 

İlbay ve C.H.P. Uyönkurul bafkanı 
H. Aksoy. 

ANTEPTEN 

Yurdun kuırtulufU güvenliği yUlile1· 
mesi yolunda aldığı ağır ödevleri başar· 
maktaki yüksek muvaffakiyetlerine ye· 
nl boğazlar mukaveleaile çok önemli 
bir parça ekliyen biiy{ik partimizi aon· 
suz sevinç içinde bulunan halkımıza 

tercüman olarak büyük önder ve batka· 
nm yaratıcı yönetimi altında saygı ve 
minnet duygularını sunarız. 

C.H.P. başkanı R. Cevik. Belediye 
reisi H. Kutlar. Halkevi başkanı A. M. 
Goguş. Ticaret odası bllJkanı Mahmud 
Ersoy. Kızılay başkanı Nafiz. Tayyare 
şubesi başkanı Mahmud. Çocuk kurumu 
ba9kanı Dr. Saip Ozer. 

MANAVGATTAN: 

Her yönde sevindirdiğiniz tilrk ulu· 
su boğazlar işi zaferinize de sevinçler 
içinde minnet ve şükranlarını sunar. 

Parti Batkam Şükrü Sözen. 

AKSEKİDEN: 

Devletimizin bütün işlerinde nazım 
rolü olan partimizin Montrö zaferin • 
deki büyük hissesini tebcil eder, halkın 
minnet ve şükranlarını arz ederiz. 

Şarbay A. Kaplan, Parti Başk. H. 
Göks,u. 

BABAESKİDEN: 

Anacı türk ulusunun milli varlığı • 
nı tahakkuk ettirmek olan partimize 
son boğazlar muahedesinin tasdiki do
layısiyle minn-et ve aarsılmae bağlılık
larımızı takdim, heyecan ve sevinçleri
mizi sunmayı borç biliriz. 

Parti Başkanı M. Apak, Belediye 
Reisi Naci Saygın, Hava kurumu bat
kanı H. Eker, Çocuk Esirgeme Kuru• 
mu b~kanı Hamdi, Kızılay bafkanı Dr. 
Layka. 

ÇANKIRIDAN 

Ulusun öz bafrmdan dofan yüksek 
partimizin bu ıece Montrö'de kasan· 
mıı olduğu bUyUk muvaf f akiyıet bUt\in 
Çankırı halkmm yüreğinde aonıus ae
vinçler kaynqtımu9tJr. Derin fllkran
ları çevresiz bir coıkunluk içinde ıu
nuyorlar. 

Halkevi Başkanı N. Bayram, C. H. 
P. Bık. İlbay Uzgören, Ticaret Odası 
Bşk. Urbay O. Atasoy, Ziraat Odası 
Bşk. R. Dolunay. 

YEŞİLKÖYDEN 

Memleketin emniyet ve selametini 
temin eden Montrö muzafferiyetinden 
dolayı tebrik ve teşekkürlerimizi ar
zederiz. 

C. H. P. Yeşilköy kamunu yönku
rulu Ziya Bengi. 

KANLICADAN: 

Partimizin bu büyük zaferini can
dan kutlarım. 

C. H. P. Kanlıca ocak başkanı H. 
Kınay. 

FATİHTEN: 

Memleketin emniyet ve acllmetinl 
temin eden Montrö muzafferlyetinden 
dolayı tebrik eder ve 9Ulrranlarmuzı 

arzederiz. 
; ~Fatih ilçe belediye S. MD Haluk: 

Pepeyi, C. H. P. Fatih ilçeyönk 
başkanı Cemalettin Fazıl Erten. 

ŞARKÖYDEN 

Lozan anlaşmasında zincirleri 
parılan boğazlarımızın Motröde al 
kilitlerle tekrar kapatılmasından 
yurdumuzun bir daha erkinlik yUce 
rine kavuşturduğunuzdan dolayı de 
minnetlerimizi sunarız. 

Hava kurumu baş.kanı Mahir, 1 
ınan ocağı başkanı 1. Korkut, P. ba 
kanı Koral, çocuk esirgeme K. başka 
Salun Ay, şarbay Kemal, kızılay başk 
nı Ertem. ., .. • 

SU ŞEHRİNDEN 

Türkün bağrından doğan partirniıİ 
amaçlarından birine daha kavuştu 

Kazanılan bu büyilk zafer mutlu saatt 
partimizin her yoldaki ölçülemiyen de 
ğerli başarılarını halkla birl i..rte biir· 
met ve inançla andık. Partimizi ve ıa· 
ti devletlerini minnet ve §likranla kut· 
larız. 

Ticaret odau M. H. Kutlu, C. ff, p. 
başkanı Akaraca, urayba~kanı ıcurı, 

kızılay başkanı Akyüz, C. H. K. J{. 

bafkanı Aksam, çocuk esirgeme kuru• 
lu A. Turan. 

ERBAADAN 

Boğazlar muahedesinin Montrö'de 
bu gece imzalanacağını duyan binler· 
oe halkımız daha ak~amdan cumuriyet 
meydanının parlak ziyası altında top• 
!anarak tebşir telgrafınızı sabırsızlık• 
la beklerken saat 1,30 Türkiyenin ve 
cihan sulhunun emniyet bakımındart 
tUrk ulusunun yıJJardanberi hallini erı 

büyük amaç edindiği boğazlar işiniıt 
ulusal menfaatlerimize uygun bir şe • 

kilde imzalandığına dair gelen tel 
okunınuf ve sürekli alkı,lanmıştır· 

Türk milletinin emniyet ve selimctirıl 
temin için geceli gUndüzlü 9uurlu bir 

Ugi ve husaıiyetle çalıpn cumurJyet 
hUkümetimizin yUcc reisi Atatilrk "e 
Ba1vekU lıımet fnönUne ve sayın arka• 

daflarma içten ıelen tebrik ve tUkran· 
larnnızı memleket halkı adına arzede· 
rlm. 

Parti başkanı S. Önder, Belediye re• 
isi Ziya Gezgin. f 

GEDİZDEN: 

C. H. Partimizin ıimdiye kadar ele 
aldıfı illkillerden birini daha muvaf fa• 
kiyetle başardığı mUjdcliyen tel baberirıl 
sevinç içinde duyan Gediz halkının 

partiye ve onun hükümetine kartı otan 
sonsuz minnet ve şükranlarını sunmak• 
la ,ercf duyarız. 

C.H.P. İlçeyön kurul başk. S. Atay, 
şarbay Tirnavi, çocuk esirgeme kuruıt1' 
başk. M. Ocakoğlu, kızılay k. ba~k. A• 
lanyalı, spor k. başk. l. Özer, T. H. J<. 
S. başk. H. Alanyalı. .. 

KÜTAHYADAN: 

1stiklıil zevkini ve inkilab ıevgiıiııl 
bihakkm duyan KUtahyam.ı.ı albok Ul .. 
ldiıüniln Montrö utkuaunu fimdl derin 
bir sevinç coıkunlufu içinde yaııyor0 

inanını ve enerjisini Kanıl'" 
lbimden alan ballnmısın bu ulusal ba• 
pn münaıebetiyle de bUyilk partinıiı• 
kartı duyduğu ,uırraıı duygularını '°"" 
ıus aygılarımula arzederlz. 

Parti batkanı vali S. Errim, ticaret 
odaıı bqkanı S. Kutman, p.rbay Eteıt' 

c:=================================================================================================================~ 
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CENGEL~ Kil AB1 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard K1PL1NG Nurettin ART AM 

Bu uğurda bir parçacık dayak yemiş, çok 
mu? 

- Öyle ise, bu adam yavrusunu öldür
memeğe bak. O senin kör pençelerini üzerin
de bileyeceğin bir ağaç kütüğü değildir. Pe
ki ama, bu başlıca sözler nelerdir? Onları ba
na da söylesene ... ihtiyacım olduğu için sor· 
muyorum sanki... 

Baghira, bir pençesini uzattı ve ucunda 
keskin birer keskiyi andıran tırnaklarına 
hayranlıkla baktı ... 

- Öğrensem fena olmıyacak ... 
- Movgli'yi çağıraynn, bakalnn becere-

bilirse, o söylesin. Gel buraya kücük kardeş! 
Başlarının üzerinden küskün bir çocuk se

si cevab verdi: 
- Başımın içi bir an ağacı gibi oğuldu

yor. 
Movgli pek öfkeli öfkeli ağaçtan aşağıya 

doğru sıyrıldı ve ayağı yere değerken sözü
nü şöyle tamamladı: 

- Baghira için geliyorum, senin için de
ğil anladın mı şişko, ihtiyar Balu ! 

İnciumiş ve gücenmiş olmakla beraber 
Balu: 

- Benim için hepsi bir, ·dedi, şimdi sen, 
benim sana bugün öğrettiğim başlıca sözle
ri Baghiraya söyle. 

Bilgiçlik göstereceğine sevinen Movgli 
sordu: 

- Kimler için olanlarını? CengePde bir
çok diJler var ve ben hepsini biliyorum. 

- Sen daha pek az biliyorsun, çok değil. 
Görüyorsun ya, Baghira, hocalarına hiç te
şekkür etmezler. Ufak bir kurt yavrusunun 
gelipte ihtiyar Balu'ya, öğrettiği şeyler için 
"Allah razı olsun'' dediği görülmemiştir. 

Öyleyse, söyle bakalım, avlanan kimse
lere söylenen sözü, büyük talebe! 

Movgli, bütün avlanan kimselerin yaptı-
ğı gibi hir ayı aksanı kutlanarak cevab verdi: 

- Siz ve biz bir kandanız. 
- Peki, şimdi kuşlar için olanı söyle. 
Movgli cümleyi bir ağaç ıshğiyle sonuna 

kadar t~krarladı. 
- Simdi yılanlar için olanı. dedi Bag· 

bira. 
Bunun cevabı tasviri imkansız bir yılan 

ıslığı oldu. Bunun üzerine Movgli, ayağiyle 
arkaya doğru bir tekme attı ve iki elini çır
parak kendi kendini alkışladıktan sonra, 
çok zamanlar yaptığı gibi, Baghira'nın par
lak tüylü sırtına sıçradı. Topuklarını davul 
çalar gibi parsın yanlarına vuruyor ve Balu
ya karşı surat ediyordu. 

- İşte gördünya, biraz dayağı haketme
di mi? dedi koyu renkli ayı, "günün birinde 
beni hatırlarsın.'' Sonra Baghira'ya dönerek 
bütün bunları bilen yaban fili Hati'ye nasıl 
yalvardığım, filin Balu'nun beceremediği 
yılan dilini öğrenmesi i ·n Movgli'yi nasıl 
kille Eoktuğunu, şimdi Movgli'nin cengel'de 
bütün kazalara uğramaktan kurtulduğunu, 
artık ne bir yılanın, ne bir kuşun, ne de bir 
hayvanın kendisine zararı dokunamıyacağı
m anlattı. 

İki ayağı üzerine oturan ve tiivlü karnı
m kendi eliyle okşavıp öğünen Balu: 

- Artık, kimseden korku yok! diyor-
du. Baghira kendi kendine söylendi: 

- Yalnız kendi kabiylesinden var! 
Sonra Movgli'ye dönerek: 
- Kaburga kemiklerime dikkat et kü-

çille kardeş, dedi, ne oluyor böyle? Sırtımda 
bir aşağı bir yukarı zıplayıp duruyorsun? 

Movgli kendini dinletmek için Baghira· 
nın omuz tüylerini çekiyor. Sırtını tekmeli· 
yordu. Onların kendisini dinlediklerini anla• 
ymca, avazı çıktığı kadar bağırdı: l 

- Benim de bir kabiylem olacak, onları 
bütün gün dalların üzerinde dolaştıracağıt11• 

-Bu yeni çılgınlık da ne? dedi Baghira, 
rüyaların rüyasını görüyorsun sen. 

Movgli devam etti: 
- Ve ihtiyar Balu'nun üzerine dal, çör· 

çöp, ne bulursak atacağLz; onlar da bana söz 1 
verdiler. 

- Öff, artık! 1 

Balu, oğlanı parsın sırtından kaptığı gibi 
yere indirdi. Şimdi iki iri pençen;n "'rasın~a 
kalan Movgli, ayının gerçekten öfkelenmıŞ 
olduğunu görüyordu. 

Balu: 
- Movgli, dedi, ~en Banrl r l0g'larla, 

maymunlarla beraber bulunmuş, onlarla ko--1 
nuşmuşsun. 

Movgli, omın a ''TZTTl kt:m".,..,.,n:: r' ~.,ğ-u .. 
nu anlrvabilmek ;,.i!1 R~ah; .. -· , "züıılf 
baktr. Siyah parsın gözleri ye'"· O"ibf 
sertti. ~r) 
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YUcel, halkvei başkanı Halil Erdem, 

ziraat odası başkanı İzzet, türk spor 

K. V. T. H. K. başkanı Fazıl Gözen, 

lm:ılay başkanı Nazif Seçkin. 

İPSALADAN 

Her bir karış yeri türk şehitlerinin 

temiz ve necib kanlariyle sulanmış Vf' 

yoğrulmuş olan boğazlar meselesinin 

tUrk ulusunun ~an ve şerefiyle müte· 

nasib ve menfaatine uygun bir şekilde 

hallini temin eden Montrö muahedesi

nin imzası büyük tezahüratla kutla

makta olduğumuzu tazimat ve teşek· 
kUrlerimizi arzeyleriz. 

C. H. P. başkanı A. R. Saygı, bele· 

diye başkanı A. Koru, hava kurumu baş· 

kanı E. Özsöz, kızılay başkanı Y. K. 

Oral, spor K. başkanı Çınar, çocuk e

•irgeme başkanı M. Çetin Taş. 

KALECİKTEN: 

Gece yarısını büyük bir heyecan 

içinde bekliyen Kalecik halkı, boğaz· 

lar mukavelesinin tadil ve türk milleti· 

nin büyük menfaatlerine uygun şekil· 

de hallini sonsuz tezahüratla karşıla • 

ınıştır. Cumuriyet meydanında topla

nan binlerce halk türk tarihine ve türk 

ulusuna Ui.yık bir varlık ve şeref bahş· 

~den Partimize candan bağlılığını ar· 

za karar vermiştir. Hemşerilerinin di

leklerini yüksek katınıza su~.arken 

&onsuz saygılarımızı arzederim. 
Belediye reisi Ali 

KOYLUHİSARDAN 

Türkün ulusal benliğinde parhyan 

nurun çıktığı sccdegah kıymetli var • 

lığını da sonsuz amacını verirken şük

ranlarımızı saygılarımızla sunarız. 

Koyluhisa.r prbayı O. Yıldırım 

HEKİM HANDAN: 

Montrö'de kazanılan sıyasal büyük 

zaferin kıvancı içindeyiz. Bu unutul • 

nıaz günü sevinçle kutlarken Hekim • 

han halkının Partiye sarsılmaz bağlıh· 

ğını saygılarımla sunarım. 

Urbay Galip Mutlu 

O'SKÜDARDAN : 

Memleketin emniyet ve selametini 

temin eden Montrö müzafferiyetinden 

dolayı tebrik ve teşekkürlerimizi arz 

ederiz. 
B lediyeden L. Ak.,oy, Partiden 

Moktor Halkcvinclen Şefik Bagman, 

Mal 1 g ziler cemiyeti Ü küdar şubesi 

Anadolu Spor kulübü N. Maden oğlu 

V. Peker. 

KARAMÜRSELDEN: 

Boğazlarda türk egemenliğini acun 

uluslarına tasdik ettiren büyük zaferi • 

mizi bütün halkımız büyük sevinç ve 

tezahüratla kutluyoruz. Bu tarihi gün 

de büyük partimiu ve onun ulu Şefine 

10nsuz minnet ve ~ükranlarnnızı ıuna

nı. 

Bütün ilçe halkı namına P Bsk Rah· 

mi, Çocuk Esirgeme Bşk. Ulvi, Beledi

ıe Bşk. Akayıldız, Gençler Birliği re-

Tefrika No: 3 

--
isi Halil, Kızılay Rıza, İdman yurdu 
Bşk. Rıza. 

YENİKÖYDEN: 

Halk Partimizin yUce lideri Ata• 

türkün kurduiu rejimden dofan Mont

rö muvaffakiyetini partimizin aalr ba

şarımlarını tetviç ettifinl görmekle

kıvanç duyarak derin uygılanmızı 

tebriklerimizle beraber sunarız. 

C. H. P. Yeniköy kamunyönkurulu 

Köse Raif, C. H. P. Yeniköy ocağı Ali 

Eregor, Hava Kurumu Süleyman Tür

ker, Yoksullar kurumu İzzet Esemen, 

halk namına Konya mümessili İsmail 

İsa, Esnaf namına Hilmi, balıkçılar ve 
kayıkçılar Hamdi. 

DÖRTYOLDAN: 

Türk ulusunun en parlak bir devri· 

ni yaşarken uzun zamandanberi bekle· 

diğimiz bu hakkı bize kazandıran türk 

büyüklerine ve size sonsuz ve sönmez 
saygılarımızı sunarız. 

C. H. P. Bşk. S. Bulbuk, Belediye 

Reisi A. Ünel, Kaymakam A. Ciğeroğ

lu, Ticaret Odası Başkanı Ahmet, por

takalcılar birliği başkanı Mevlüt, Ço

cuk Esirgeme Kurumu M. Şeref Uraz. 

SAMATYADAN: 

Memleketin emniyet ve seHimetini 

temin eden Montrö muzafferiyetinden 

dolayı tebrik ve teşekkürlerimizi arz 

ederiz. 
C. H. P . Samatya kamunu başkanı 

Remzi Özdelyen, Samatya Kızılay şu· 

besi başkanı İsmail Çakır, Çocuk Esir· 

geme kurumu başkanı Rüştü Diktilrk. 

GEREDEDEN: 

Aziz Şefimizin kuvvetli ve dahiya

ne varlığiyle partimiain tUrk uluıuna 

armağan ettiği Montrö utkusunu bin

lerce halk fU lnda kutlarken kutam:ı 
v; koruyucu partimize ve onun azlzz 

ba§ına bağlılıklarını bir kerre daha 

berkitirlz. 

Gerede C. H. P. Bşk. Y. Turan, 

Halkevi Bşk. 1. Saraç, Urbay I. Yalçın 
Kızılay Btk. O. Onur, Türk Hava Ku· 

rumu Btk. S. Dcmirta§. Çocuk Esirge· 
me Kurumu Btk. Y. Aksoy. 

YALOVADAN: 

Türk ulusu Ulu Önderimizin çizdi

ği Oklar hızasında daima yürüyerek 

eşsiz zaferler kazanmıştır. Son Mont· 

rö'de kazandığımız zafer karşısında 

önümüzde doğan güneşe inanırken se· 

ni biz yalovalılar candan kutlar ve say· 
gılarımızı sunanz. 

Yalova Şarbayı H .Erkin, C. H. P. 
Bozk Zever Tuz.el, Öğretmenler birli· 
ği baıkanı İhsan Kaynak, Kızılay Ku· 
rumu Bşk. Ziya, Çocuk Esirgeme Ku· 
rumu Bş.k. Sait Atesmer, Yalova kulüp 
Bşk. Refik Kalkan, Kooperatif Bşk. İs· 
mail Hakkı Vuruk, Alnnıpor Hikmet 

Akıncı, 

ESK.İŞEHİRDEN: 

Yurdumuza istiklat, refah ve emnf. 
yet veren partimizle onun yüksek hU
hükümetinin Jc.uandığı Montrö muvaffa· 

uı:us 

kiydi Eı1ri,ehlr halkını 1evinçlerle coı 

turmuftur. Bu eısiz ve yüksek zaferle 

tükranlara boiulan Eıkitehir halknın 
merbutiyet ve aayeılarını ar.zederiz. 

Eakişehir valisi ve C. H. P. Bştc. 
Talit Öncel, Şarbay Kimil • Kaplanlı, 

halkevi Bşk. İhsan Oyman, Ticaret oda

sı Bşk. Asrın. Spor mıntakası Bşk. Ta· 

rık, Borsa baıkanr Süleyman Çakır, 

Kızılay Başkanı Kutkan, Hava Kuru· 

mu Bş.k. Kadri Uysal, Çocuk Esirgeme 

Bşk. Nazmi Bilgiç, Esnaf Cemiyetleri 
N. Cemil. 

KALECİKTEN 

Geçirdiğimiz kara günlerin üzerin· 

den her geçen saat türk semasını biraz 

daha aydınlatıyor. Denizlerin mavi sula

rını tilrk kalbinin hicranlarına bir nazi

re olarak sevinç dalgalariyle kabartı· 
yor bütün bu varlıklar birbirini kovala

yan muvaffakiyyetler Kalecik halkının 
gözlerinden sevinç yaşlar ıakıtıyor az. 

mine dehasına dayanan türk milleti mu· 

vaffakiyetlerinin bu varlıklara mazha· 

riyeti siz büyuklerimizin sanılrnaz i

maı ın tecellisi o!duğu kanaatindeyiz 

arz ile hesabsız saygılarımızı sunarız. 

C.H.P.Uçe yön kurul l>aşkanı Osman 
Köse 

SARIYERDEN: 

Boğazlan tamamen ulusun mülki

yetine geçmesini temin eden Montrö 

muahedenamesinin ittifakla imza edil

miş olduğunu on binlerce yurddaşın 

pür heyecan toplandığı Cumuriyet 

meydanında şu dakikada resmen öğ
renmiş bulunuyor\U. Uluıumuza ilıisiz 

bir yurt temini için tanrının bile be· 

ğendiği bir çok baıarıları kuanmıt o
lan sayın partimizi içten gelen saygı ve 

heyecanlarla kutlar ve tükranlarımı· 

zı aunarız. 

Sarıyer belediye ıubesi Md. Demlr
taı, C. H. P. yönkurul bafk&nı lamail 

Hakkı, aayınkul Sarıyer hava kurumu 

adına Aziz, Sarıyer kmlay kurumu a
dına evdet, Sarıyer gençler mahfili •· 

dına M. Diker, Sarıyer yoksulları ku· 
rumu adma Haydar, Orman fakUJte ta· 

. lebe birliği M. Gökmen. 

GÖLCÜKTEN 

Türk ulusunun yarattığı atasının ve 

arkadaşlarının milli duygulariyle elde 

edilen muahededen sevincimize son yok

tur saygı ve şük;ranlarımızı sunarız. 

Gölcük kazası C.H.P. ba,kam H. 

Edgun. Spor kulübü başkam H. Yorul

maz. Anneler birliği başkanı Mefharet 
Akman. 

GEYVEDEN: 

Çok deferli inkilib eserlerine ön 

olan cumuriyet idaresinin ve partimi

zin ttirk ulusuna hazırladıfı varlığı 

kurmak ve yeni ballarla onun emniyet 

ve selametini temln eden boiazların 

hakimiyet iatildiline aid mukavelenin 

imza haberi yurdumuzda çok derin 

ve coşkun bir tezahürle karşılanmııtır. 

Hükümet ve partimizin bu büyük ese-

rl muvaffakiyetle elde etmesinden duy

duğumuz sevinci sonsuz ve derin say

gılarımızla bildiririz. 

Belediye reiıi A. Acar, parti baı

kanı Süleyman, T. H. K. ba,kanı Ke

mal, kıulay baıkanı Ali, çocuk esirge

me K. başkanı Refet, iktisad tasarruf 

cemiyeti başkanı Nedim, idman yur

du başkanı Kenan. 

GÜRÜNDEN: 

Ulu türk devletinin kutsal h klnrı· 

nın acuna tanıtan yüce partinin boğaz· 

lar rejimin onaylanmasındaki e~siz sı

yasal zaferini kutlarken halk adına 

derin minnet ve saygılar sunarız. 

Gürün urbay B. Engin, Parti Bşk. 

Mugulkoç, Kızılay Bşk. Sözen, C. H . P. 

Bgk. 1 Öz, Ulusal Ekonomi K. Bşk. M. 
Vanlı. 

GELİBOLU DAN 

Montröde kazanılan zaferle ulusal 

yurdumuzun kapılarını kapayacağımızı 

gu dakikada duyan Gelibolu halkı Cu

muriyet alanında en büyük bayramlan· 

nı candan gelen tezahüratla yaparlarken 

kendi partilerini saygı ve sevgi ile kut
larlar. 

Şarbay Ali Armaoğlu, parti başkanı 

Bolayirlioğlu, halkevi başkanı Raif, güven 

.;caret odası başkanı B. H. Bakla zahire 

borsası başkanı Must:ıfa, çocuk esirge

me kurumu başkanı İbrahim, Kızıl:ıy 

başkanı İhsan, idman yurdu başkanı U
nal, hava kurumu başkanı Rahmi. 

NİKSARDAN 

Ruhu ulu özü özümüze bağlı halk bo· 

fazlar muvaffakiyetinden büyük teaa
hUrat yapmakta bütün memleket kı -

vançla büyüklerine sonsuz sevgi ve 

saygılarını sunmaktadır. 

Belediye reisi H. Tqdelen, C. H. P. 
Gözbek, Halkevi bafkanı Halis Özden 
İdman yurdu Bfk. I. Çıtak. 

ORDUDAN 

Boğazlar konferansındaki tUrk za. 
feri münasebetiyle bizlere böyle ulusal 
heyecanları yaptan parti liderimize 
aararhnaz baf hlıklarımızı bildirir ve 
derin aayeılarımızı sunarız. 

Parti başkam ve vali Hayri Sınkh

aıl, Halk.evi bzaşkanı ŞükrU Kaymaz, 
Şarbay ve Tayyare Cemiyeti Bşk. Na • 
mık Oztunç Ticaret odası Bşk. Hüsnii 
Akyol, Himayei etfal baskanı Cevdet 
Şahin, Yeşilay Bşk. Reşit Emre, Milli 
İktısad ve Tasarruf Cemiyeti başkanı 
Mehmet Akyazı. 

ANTALYADAN 
Boğazlardaki türk egemenliği da

vasını kazandığımızdan nihayetsiz se
vinç içinde bayram eden Antalya halkc
vi gençleri Kemalizm ülküsüne bağlı
lık anıtlannı tekrar ve büyük zaferi 
eayf ılarla kutlular. 

Antalya halkeYi başkanı Muammer 
Baham. 

ntv ARBEKİRDEN 
Cumuriyet Halk Partisinin kuvvet

li varlığında yükselen her gUn daha di· 
ri adnnlarla ulusal amaçlarına kavuşan 
cumuriyet hükilmetimizin Montröde 
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kazandığı siyasal zafer genel partinin 
temelini kurmuş ve türk tarihinde yeni 
bir dönüm noktall açmıştır. Sabahlara 
kadar coşkun tezahüratta bu ulu zaferi 
kutlulayan blitün Diyarbckir halkının 

sonsuz şükran ve temennilerini sunarız. 
Halkevi başkanı Cahit çubukçu. Be· 

eldiye başkanı Sefer Ulug. Ticaret o
dası başkanı Nedim Pirincci oğlu Bölge 
Spor başkanı Sedretdin Hattuza. 

İZNİ KD EN 
Devrimizin en büyük bengisi olan bo· 

ğazlar zaferinden dolayı sevinç ve heye
can içinde olan İznik halla saygıla
riyle minnettarlıklarını arr.ederler. 

Kızılay başkanı C. Öztürk. llçeyön
kurul başkanı Oıman Akın. Urbay Sa
im dcmircan Hava kurumıa bafkanı 
Hüseyin Aktay. Çocuk esirgeme başka
nı B. Sorgüf. S. Spor başkanı H. Ataç 
Ziraat odası başkanı M. Sindel. 

ZON'GULDAKTAN 

Boğazlar mukavelesinin imzalan • 
masr münasebetiyle bütün Zonguldal! 
yeni ve milli bir bayram neşesi ve he • 
yecanı içinde çalkanıyor. Yann bütün 
memleket donatılacak ve aydınlatıla • 
caktır. Gündüz aaaat on yedide büyiıli 
bir halk toplantısı yapılacak ve söylev
ler le Montrö zaferinin eşsiz değeri an
latılacaktır Gece halkevi sinema aalo • 
nuııda genel bir toplantı yapılıp kon • 
feransla boğazlar mukavelesinin tarihi 
hukuki, askeri ve siyasi önemi aydın • 
latılacaktrr. 

llbay ve C. H. P. tlyönkurul başka
nı H. Aksoy 

TARŞUSTAN 

Yüce partimizin ve cumuriyet hüku
metimizin siyasal bir utkusu olan boğaz
lar mukavelesinin imzuı dolaymiyle Tar• 
ıuslar değerli partimize tebrik ve 
uygılannı sunarlar. 

Hilaliahmer b,qkaru A. Avcı, Şarbay 
M. Uygur, C.H.P. ilçeyönkurul başka· 
nı Tevfik Aydın, ticaret ve sanayi odası 
bqkaru İbrahim. ziraat odaaı bafkaw N. 
Celil Tan, tilrk bava kurumu bagkanı 
K. Suneur. 

KASTAJIONİDEN: 
Boğazlar konferansının büyük ve 

mesud neticesini heyecan ve sabırsız. 
lıkal bekleyen ve boiazlarda türk ulu· 
sunun kayıdsu ve tartaı.z hakimiyeti· 
oin yeniden kuruldufunu fimdi haber 
alan Kastamoni halkı Mondros müta
rekesinden sonra memleketi kaplıyan 
kara bulutları bUyük Önder AtatUrkUn 
gosterdiği ı'ıklı yoldan yürüyerek da· 
ğıtan ve ulusu bütün dünya muvazene· 
sinde büyük bir kudret ve kı ·n1et hali
ne getirmiş olan partimize en yüksek 
bağlılık ve şükranlarını ulastrrmayı ka
rarlaştıran halkın bu sonsuz vgiJerini 
en derin saygılarımızla yük e c katını
za arzeyleriz. 

Kastamoni ilbayı ve C. H. P. ilyön
kurul başkanı Tevfik Talfit, Jay K. 
Kamil, Kastamoni saylavı Tevfik As· 
lan Unbay Aptullah Oziı. lulkevi bq
kanı Ali Güleryilz, hava kurumu baş
kanı vekili il jandarma komutanı Ne
cati, kmlay kurumu ba,kanı nr. Raif 
Tozanoz, çocuk esirgeme kurumu baı· 
kanı lise direkt&rü Cemal Gökçe, mim 
ekonomi ve biriktirme kurumu hqkanı 
HüınU Açıkaöz, tecim odası bqkanı 
M. Rıza Saltok, ıdraat odası başkanı 
Ziya Ulu, esnaf cemiyetleri batkanı 
Rıfat Sucu. 

BlTJNl\liYEN i~SAN 

)erin kanıık ve gelip geçici uzuvlarını terkib için 
nasıl anlaıryorlar? Aşılanmış yumurtanın içinde 
bulunan genes'ler, bu yumurtadan çıkan ferdin 
vasıflarını nas 1 tesbit edıyorlar} Höcreler nasıl, 
nesiclere uzuvlardan ibaret cemiyetler halinde 
kendiliklerinden teşkilatlanıyorlar} Denilebilir ki 
bunlar, karıncalar ve anlar gibi, cemaat haya· 
t nda hangi rolü oynıyacaklannı önceden bil
mektedirler. Fakat bizler, onların hem karı"·k, 
hem sade bir uzviyeti kurmalarına müsaid olan 
mekanizmaları bilmiyoruz. insanın devamının, 
psikolojik zamanın ve fiziyolojik zamanın ma
hivt>ti nedir? Kendimizin ne icler, uzuvbr. ma· 
yiler ve suur terkibi oldu~umuzu bıliyoruz. Fa
kat şuurla dimağ höcrelerinin miinasebetleri 
heniiz bir sırdır. Hatta bu höc.relerin fiziyoloiisi· 
ni bile bilmemekteyiz. Uzvivf't ne dereceye ka· 
dar irade ile deöiştirilebilir? Uznvlann hali ze· 
ka üzerine nasıl tesir vapmal·tadır. Her ferdin 
ana ve babasmdRn aldti!ı uzvi ve dimanl karak· 
terl,.r hımci suretle havnt tar7ı, viyeceklPrİn ~i
wik <"evherl .. ri. iklim, fi?.; •• ,.1,.,;ik ve ~hl~ki tlj. 

5;,...1;nlerlc taail olunma kabiliyetini haiz ola
bilırı' 

cümlesinin muvazenesini, ve yorgunluğa ve 
hastalıklara mukavemetini neyin icab ettiğinden 
de daha ziyade haberdar değiliz. Ahlak mefhu
munu, muhakemeyi ve cesareti artırmak usulü
nün de cahiliyiz. Entelektüel, ahlaki, estetik ve 
mistik faaliyetlerin nisbi ehemiyeti nedir~ Es. 
tetkik ve din mefhumunun manası nedir? Tele
patik tcatilcrden mesul olan enerjinin ııekli nt-dir} 
Her bir ferdin bahtsızlığım veya saadetini icab 
eden bir takım fiziyoloiik ve dimaği unsurların 
mevcud olduğu muhakkaktır. Bizlf>r, ~aa f"te 
liyakati suni olnrak temine muktedir de 'Y')iz. 
Medeni insanın son derece inHşafına hnnP.:i rrıu
hitin daha müsaid olduğunu heniiz bilmiyorıız. 
Kendi fiziyolojik ve manevi teşekkülümüz hu
susunda mücadeleyi, cehdi ve ıstırabı hazf t
mek imkanı var mıdır? Muaııırr medenivette 
ferdlerin tereddisine nasıl mani olmalı? R'2'' en 
çok alakalandıran mevzular hakhnda daha t;:r. 
çok suı:ı 11,.r sorulabilir ve onlar da böyle cevab
sız krılabilirdi. 

insanın kompleks olmaamdan, zekamızm bünye• 
sinden gelmektedir. 

Sanılır ki cehlimiz aynı zamanda cedlcrimi· 
zin yaşama tarzına, mizacmuzın kompleks ol· 
ma!lma ve zekamızın bünyesine atfolunabilir. 
Her şeyden önce yB§amak lazımdı ve bu zaru• 
ret dış alemin ele geçirilmesini istiyordu. T e
gnddi etmek, soğuktan barınmak, vah~i hay· 
vanlarla ve başka insanlarla çarpıımak gereki
yordu. Sonsuz devreler uzunluğunca babaları· 
mızın kendiler:ni tetkik etmeğe ne vakitleri ve 
ne ihtiyaçları oldu. Zekalannı silah ve aletler 
yapmağa, ate§İ keşfetmeğe, öküz ve at yetiştir-

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Bir ınaterialist ile bir spiritünlist tuz billuru
nun aynı tarifini kabul eder, fakat insanın tari· 
fi hakkında uzlaşamazlar. Bir mekanist fisiyo
lojist ile bir vitalist fisiyolojist'in uzviyet hak
kındaki görü~leri bir değildir. Jacques Loeb'in 
canlı mahluku ile Hans Driesh'inki biribirinden 
derin surette ayrıdır. Muhakkak ki inS< nlık, 
kendini tanımak için pek büyük bir cehid' de bu
lunmuştur. Alimler, filozoflar, şairler ve. mi~ti~
lerce biriktirilmiş olan müşahedeler hazınesının 
sahibi isek de insanın ancak bazı manzaral~rını 
ve bazı kısımlarım sezmekteyiz. Şu ~ v~r kı ~u 
k d. 11 · · ı halk edılmışlerdır. 
ısımlar ken ı usu erımız e . . . 

H b. . . .. l b" hayaletler alayıyız kı bılın-er ırımız oy e ır .. .. 
ınez realite bunların ortasında yurur. l l 

Hakikaten cehlimiz. pek büyüktür .. n~n an 
tetkik etmekte olanların kendi kendilerınden 
•orduklan suallerden çoğu cevabsız kalma~!1'· 
·'- 1 ") · · • · bö'lgelen" henüz bılın· ~. ç a emımızın genış . .. 
ınc._1ektcdir. Şimik cevherlerin :zerrelerı, hocre-

iskeletin, adalelerin ve uzuvların geliıme1i 
ile dimağ ve zeka faaliyetinın gelişmesi arasın· 
da mevcud alakaları bilmekten uzağız. Asablar 

Mevzuu insan olan bütün ilimlerce yapılmış 
olan gayretin kifayetsiz kaldığı ve kendi hakkı
mızdaki bilgimizin pek noksan olduğu besbelli
dir. 

il 
Bu bilıiaizlik. cedlerimizin ya§ama tarzmdan, 

meğe, tekerleği icad etmeğe, hububatı bulup 
topraktan çıkarmağa, ve aaire ve saireye sarfet• 
tiler; kendi vücudlannın ve zekalarının tC§ek· 
külü ile alakalanmadan çok zaman evel günC§i, 
ayı ve yıldızlan, meddücezirleri, mevsimlerin 
biribirini koğalayı§ını te~ ettiler. Fiziyoloji· 
nin hiç bilinmediği bir çağda astronomi çoktan 
iyice ilerlemişti. Dimağın, karaciğerin veya 
dereki guddenin tctckkülü ile vazifesi hakkın· 
da hiç bir fikir mevcud olmadıiı sıralarda Galile 
arzı, o zamanın inanıtma göre cihanın merkezi .. 
ni,güneşin bir peyki menzilesine in,:ı· · ti. 

("' ) 
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-rö zaferi ve İstanbul; Boğazlar taı~ihine ısa 
# 

' 
Dün şehidlil\.:te, üniversitede ve Bayezid 

Bundan 580 yıl önce, tiirklerin sal ile boğazlcırm Ancıdolu yuhmmıdwı Runll'li yo· 
kasına geçtikleri giin doğmıı§ olan •'boğazlar meselesi'', diirı Uontri;'<fo imzala· 
nan mukavele ile ebedi olarak kaıJ<mmıştır. 
Boğazlar meselesinin bu 580 twnelik tarilıini 
retmiş olmak için bu kısahulô:myı koyuyoruz. 

meydanında coşk.un tezahürler yapıldı 
İstanbul , 21 (A.A.) - Boğazlar kon· ı 

feransınrn türk zaferiyle bitmesi ve 
mukavelenin tatmin edici bir şekilde 
imzası dolayısiyle dün geceden itibaren 
başlıyan tezahürler bugün de bütün 
gün ve gece devam e.tmiştir. 

Edirnekapıdaki tören 
Edirnekapıdaki şehidlikte saat 14.30 

da yapılan tören çok heyecanlı olmuş· 
tur. Şehrin uzak bir semtinde olmasına 
rağmen. Edirnekapı caddesi şehidliğe 
giden kalabalıkla bunalmışş bir manza. 
ra gösteriyordu. Tören başladığı zaman 
şehidlik meydanı on binlere varan bir 
kalabalıkla dolmuştu. Bu kalabalık a
rasında orta ve yüksek tahsil gençliği, 
silah arkadaşlarını bu kutlu günde an
maya gelen eski muharibler, imanla do
lu gözlerinde ıslak bir matem taşıyan 
şehid analarr, babalarının kemikleri 
üstünde yurda bağlılıklarını yeni bir 
andla kuvvetlendirmeğe koşan şehid 
çocukları, bu günün gençleri vardı. 

Mclilıa Avni'niıı söylevi 
İlk söylevi halk namına, öğretmen 

Meliha Avni verdi. Bu çok heyecanlı 
hitabe, sevinç ve teessürle coşan halk 
arasında, ka anılan zaferin biıyüklüğü 

ile bu yolda ölenlerin hatıralarını bir
birine karı$tır:ın derin bir sükut içinde 
dinlendi. 

Meliha Avni, alkışsız ve alayışsız 
nutkunda garbin hayran gözlerle sey
rettiği M cntrö muvaffakiyetini, büyük 
bir zafer olarak tavsif ettikten sonra, 
şehidlere hitab ederek sözlerini şöyle 
bitirdi: 

''Huzur ifintle uyuyun, 
muluuldes ~ehidler ... '' 

ıc_ Huzur içinde uyuyun, mukad-
des şehicllerimi.& .. 'K:ıpaclık artık Ça
nakkelemizi, kapadık artık yurdumu
zun kapısını.. Bu kapı önünde türkün 
,iğit ve namlı çocuklarının biıkülmez ko
lu ve dünyaya örnek Atatürkümilzün 
azmi vardır ... 

Meliha Avni"den sonra şehidlerin 

ruhuna dua edildi ve abideye bir çok 
;e'enkler konularak törene nihayet ve· 
rilc1i. 

llniversit!' kmı/ernfl!4 r.ulonun
,ıul.-i tifren 

Üniversite konferans salonunda ya
pılan tören de saat 16 da basladı BÜ· 
tün üniversite gencliği ve profesörler 
salonda hazır bulunduğu için hıncahınç 
bir k:-ılcılr•lık vardı. Vali ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ'da bu kala
balrk arasında bulunuyordu. 

n. Ce.mil Rilıwl' in tıi;yleri 
Kürsiive ilk cılran hatib iiniver!'t;te 

rektörü B. Cemil Bilsel'di. Rektör, bü
tün türk milletinin yekpare bir hisle 
duydu/!.ıı sevinci ifade ettikten sonra 
Atatiirk TürHyesin\n, eristi~i bu bü • 
yiı zaf0 rle beynelmilel alemde büyük 
bir mevki elrle ettiğini ilS•ıe etti. 

Cc"'il Rilcel. türk kanivle yuğuru
lan ho~;ı7. topraklarının tiirk ordusuna 
18 senelik bir hasretten sonra kavuş • 
tu~unu ve bu muv;ıffakiyeti yaratan 
Atatürk'le onun çi?.difıi yolda müc;tes· 
na bir a1imle vürüyen İsmet 1nönünüıı 
milletin tebciline ıir kere daha hak 
kazandığını söyliverek bu konferansı" 
ve netic<'lerinin milletlerarası hukuı. 

bakımmdan uzun bir tahlilini yaptı. 

Monlrii"11ii11 elıemi. ·t•Iİ 
Rektör. nutkunun Lo,.an'a göre 

Montrö'niin ehemivetini izaha hasret
tiği kısrmda, geçiş ser estisinin türk 
emnivetinin lehinde bir şekle ifrağ e 
dildiğini gavri askeriliğin mi11i izzeti 
nefse giran gelen manasının ortadan 
kaldırıldığını, milletlcrarası komis• 
nun tarihe karıştığını ve ezelden olöu 
ğugibi ebede kadar tiirk olan boğazla 
rrn, artık yabancı garantilere hacet Lı 
rakmıyan bir katiyetle türk ordusunur 
muhafaza altına girdiğini söyledi ve 
millete de bunu temin edenleri hür • 
metle seHimladıkt2n sonra şiddf'tli al • 
kışlar arasında kürsüden indi 

l,rofesiir Etem Menenıencioğ
lımrm si)~·let•i 

İkinci hatib Profesör Etem Mene • 
mencioğlu idi. Profesör, Montrö zafe
rini hukuk bakımından gözden geçir -
meğe hasretti2i söylevini şöyle bitir 
di: 

" ••• Atatürk, türkün tamamen rem· 
zi olduğu içindir ki Atatürk ordusu 
diyebileceğimiz gen çordumuzla artık 
boğazlara hakimiz. Bu ordu, boğazlan, 
cihan sulhunun ve milletler cemiyeti· 
nin selameti namına en iyi muhafaza e· 
decek kudreti ifade ediyor." 

Öteki hatiplerin nutukları 
Doçent Enver Ziya, boğazlardaki 

türk hakimiyetinin tarihini yaptr. Bu
nu üniversiteli bir genç krzın hitabesi 
takib etti. 

Son sözü doçent Yavuz söyledi. Çok 
ateşin bir hitabe veren doçent, şiddetli 
alkışlarla zaman zaman kesilen bu söy· 
levde, Mudanya, Lozan ve Montrö'· 
den bahsederek dedi ki: 

''- Mudanya kılıcın, Lozan hakkın ve 
Montrö de hüsnü niyetin zaferidir." 

Törene saat 17 de son verildi. 

Heyazıd meydanrndald 
lıal kmitingi 

Beyazıt'da hazırlanan halk mitin -
gine yirmi bine yakın halk iştirak etti. 
Bütün esnaf cemiyetleri, teşekküller 

önlerinde bayrakları olduğu haldr gel· 
mi ler ve geniıı meydanı tamamen dol
d urmuşlaroı. Bu kalabalık arasında 

vali, bir çok generaller ve saylavlar 
göze çarpıyordu. 

Törene İstiklal marşiyle başlandı. 
Şehir meclisinden Refik Ahmed Se -
vengil, "herkesin aynı hürmet ve say
giyle sevdiği Atatürk'ün ismiyle baş
lıyarak mitinı; açtı" onu talebe cemi· 
yeti başkanının ate~in hitabesi takib 

etti. 
Üçüncü olarak kürsüye gelen Meli

ha Avni, uzun uzun alkışlanan söY,_lc· 
vinde, türkün hürriyet ve istiklal aş
kından bahsederek dedi ki: 

"- Büyük Önder Atatürk, bundan 
sonra insanlara insanlığın yolunu göste
recek, dün ve bugün olduğu gibi, ya
rın da, cihanın önünde baş e~eceği eş
siz devrimlerin yaratıcısı olacaktır. 

Gözlerimizi arkamıza çevirelim: ne 
kara günler var türkün tarihinde .. Ba
şımızda hükümdar olanlar her ·u
zanan kelepçeye zilletle bileklerini u
zatıyorlardı. Öğünelim, sevinelim şim
di.. Başrmızda cihana baş e~miyen baş
buğumuz var.,, 

Boğaı:lar meselesi, çok eski tarih • Bu hisarın ilk muhafı.ı:ı Firuz aağ, 
lerdenberi dünyanın en ehemiyetli si- boğazdan geçen gemileri tevkif ve mu-
yast meselelerinden birinin mevzuu ol· ayene eder ve bunlardan nisbi bir ver-
muştur. Osmanlı devleti için boğaz me- gi alırdı. Kulelere top da konulmuştu. 
selesi, Şehzade Süleyman Paşanın, 1356 Bu top ilk defa, Hisar önünden geeçr-
da sal ile Rumeli yakasına geçişi ile ken yelkenlerini toplamıyan bir Vene-
başlar. dik gemisi üzerinde denendi. Gemi bat-

Karadeniz limanlariyle ticaret ede- tı. Bu vaziyet o zamana kadar ticaret 
bilmek üzere Ak ve Karadeniz boğazla- ve harb gemilerine serbest geçid veren 
rından serbestçe geçmek denizci Vene· boğazlarda bir rejim değişikliği oldu-
dik ve Ceneviz devletleri için hayati ğunu gösterdi. Bununla beraber boğaz· 
bir mesele idi. Marmaranm iki sahi • tarda osmanh hakimiyeti tamam olmuş 
linde toprağı bulunan bir devlet için değildi. İstanbulun ve Galatanin zabtı 
de boğazlarrn emniyeti gene böyle idi. Ak ve Karadeniz boğazlarının iki kıyı-
Osmanlı devletinin kuvvetli bir do· sında osmanlı hakimiyetini tamamladı. 
nanması yoktu. Onun için donanma ile Fatih fstanbulda birkaç tersane 
beraber boğaz istihkamlarının vücude yaptırdı. Boğazlarda seddülbahir ve 
getirilm~ i tazım geliyordu. kilidülbahir istihkamlarını takviye ve 

Orhan Bey zamanından itibaren Bi- boğazın iki tarafına toplar tabiye et • 
:zans imparatorluğu üzereinde nüfuz tirdi. Boğaza yakın Bozcaadada bir 
icrası için osmanh, Ceneviz ve Vene· hisar yaptırdı. Biraz sonra, Bulgaris -
dik devletleri arasınua bacıhyan şiddet- tan osm:mlı devletine ilhak olundu. 
1i rekabette Yıldırımdan itibaren os • Romanya t "biyeti kabul etti. Trabzon-
manh devleti a ır basmağa başladı. daki rum imparatorluğu mahvedildi. 
Yıldırım Avrupadaki osmanlı memle • Şimalde Kefe kalesi ele geçirildi. Kı 
ketlerinin an htarı sayılan Gelibolu- • · • · 1 pm hanları osmanh hakımıyetı a tına 
yu tahkim etti. Burada Kadırgalar için girdiler. Karadeniz bir türk gölü hali-
bir liman, limanın methaline büyük ve 

ni aldı. Osmanlı donanmasının şe•ıket 
müstahkem bir kule yaptırdı. Bu bir ve kuvveti arttı. Bu suretle her iki 
taraflı thakimat gemilerin geçmesine 

boğazda tam bir osmanlı hakimiyeti 
engel olacak mahiyette değildi. Esasen 

devri başladı ve bu birinci devre (Sın
bu da düşiiniilmemişti. Maksad donan-

gm donanma) harbına kadar böylece 
maya bir üssübahri temini idi. Bu üs-

devam etti (1571 ). 
sübahride gemiler durdurularak ceri-

me alınıyordu. Rnmelide ve Anadolu· Boğazlarda mutlak osmanlı 
da fütuhat ilerledikçe, askerlerin bir hakinıiy~li 
sahilden diğerine geçmek lüzumu Ça· 

Sıngm donanma harbından sonra nakkaleden sonra Karadeniz boğazına 
osmanlı devletinin donanmasında zaaf da ehemiyet verdirmeği icab ettiriyor· 

du. Yıldmm Beyazıd Anadolu sahilin- ve inhitat başladı. Bu muharebeden 50 

de bu maksadla eski bir Jüpiter mabe- sene sonra düşmanlar boğazlara kadar 
di enkazı üzerine ı 393 de güzelce hi· tehdidlerini ilerletmek cüretini gös-

. sarı yaptırdı. Boğazın en dar bir terdiler. 1624 de Ten kazakları boğaz· 

noktasında yapılan bu hisar, daimi içinde Yeniköyü yağma ettiler. Girid 
bir tarassud noktacıı olarak fstanbulun cenkleri sırasında venediklıler Akde • 
üzerindeki ta.,yiki arttırdı. niz boğazını kapamağa muvaffak 

oldıılaI'. 1657 de venediklilerle miitl~Venedik ve Cenevizliler, osmanlı • 
fiklerinin donanması boğ~.:-1an girer • !arın lstanbula yerleşmemeled ve Ege, 

Marmara ve Karadenizdeki hakimiyet- terken topcu Kara Mehmedin lıir gul-
lerini muhafaza etmeleri için donan • lesi mağlCibiyeti zafere çevir .i• Ondan 
malariyle bir cok defalar osmanlılara sonra Akdeniz boğazı diişm-:.r. taarru • 
hücum etmişlerdir. Fakat ilk ciddi zu.'aan masun kaldr. 
karşılaşma. osmanlr donanmasiyle Ve· Karadenizde Rusya yeni bir tehlike 
nedik donanması ar<>smda 29 mayıs 1416 olmağa başlamcştı. Büyük Petro 1696 
da Akdeniz hof.azı idn-'e oldu. Ru car- da Azak kalecıini zabdetti. Azak ve Tay· 

denizi ile Karadenizde ; onar.1113 

da getirmekten mened:yordu. ~ı 
böyle devam etmed; Küçiik l{aY 
muahedesiyle 1 C temmuz 17 74 dt 
ticaret gemiierine yalmz J{arad 11 

gil boğazlar da açıldı. 

Bonapartın Mısır seferi 
devletini İngiltere ile beraber RUS 
tifakına sevketınişti. 1798 tarihh b 

kiz senelik ittifak şartlarına göre sa 
li nıs harb gemilerinin bogaılarda 
bestce geçmelerine müsaade et111 
idi. Karadeniz rus ve osmanlı g 
rinden maada ecnebi devletlerin f 
terine kapalı tutulacaktı. 1799 da 
tereye bir cemile olmak üzere ın 
ticaret gemilerinin boğazlardan st 
ce geçmelerine izin verildi. B~ 
sonra bogazlar üzerinde Rusya. 
tere ve Fransanın bir çok teşebb 
varsa da bu devletlerin hepsi boğa1 
dan istifade için Türkiyenin müsaB 
ni istihsale çalışmışlardır. Yani bO 
!arda türk hakimiyeti mutlaktır. 

1809 da birbirine yanaşmak ihtıY8 

duyan İngiltere ve Osmanlı devle 

tedafüi bir ittifak akdettiler. BU 

hede ile İngiltere, sulh zamanınd 
gazların istisnasız bütün devlet 
harb gemilerıne kapalı olduğu hak 
daki kadim kaideyi kabul ve taahhU 
diyordu. İngiltere bu suretle sullı 
manında bogazlarm kapalı bulun 
eı;asım temin ve ilan eden bu kaidcY' 
nımak hususunda diğer devlctletC 
kaddüm etmişti. Ancak lngiltercO' 
bu taahhüdü karşısında boğaz!ard• 
mar•h hakimiyet haklarrnı tahdid t 

bir mecburiyet doğdu ve muahede 
beraber boğazlar tarihinde Osma11lı 
Jetinin mutlak hakimiyeti devri bir d 
avdet etm"':nek üzere kapandı. 

l'OJ,/~1·1-;: 

(Sonu ·ı~ 

• 

Otomobil kaza ı 

453 sayılı otomobil ile Çankırı c8d 

sinden geçmekte olan Askeri satıJlt 
mektebi talebesinden Kemale çarpan 
muhtelif yerlerinden yaralayan şo 
İzmitli Ma.ıhar adliyeye verilmiştır· 

Tok.ata karsı hic;ak Meliha Avniden sonra Doçent Hıf
zı Veldet, öğretmen Hasene Ilgaz birer 
söylev verdiler ve şiddetle alkışlandr· 
Jar Atatürke, lnönüne tebrik telgrafı çe
kilmesine karar verildil.ten sonra Tak
sim anıtına çelenk konulmak üzere Be
yazıttan hareket eclihli. 

ptşmada Gelibolu kulesinin büyük bir gan"da donanma yaptırmağa başhıdt ve 
fav<lasr görfümedi. Fatih Mehmet, 1700 de lstanbula bir elçi görıclecerek Kasap Lutfi ve garson Hasan aol~ ~ 
n::ra'n•n ordusunu reı::irdii!i noktada Karadeniz limanlarında seyrüsekr ser· lamıyan bir sebeblc kavga etmişler dl 
Boğazkeseni. (Rıımelihisarını) yaptır- bestisi istedi. Osmanlı hülcün.cti bunu Li'ltfi Hasana tokat vurmuş, Hasaıı ~-t 
dı. Bu st•r•tle JY'•'Tlleketinin e nniyeti- kab11! etmiyerek harbi tercih etti. 1739 Lütfiye bıçak çekmiştir. Polis tahl<l 
ni de sağl?mış 0ır! 11 • da Belgrad muahedesi Rusya;·ı A:ı:ak ta başlamıştrr. ~ 

c==========================================================~ 

t\ktif 

Kdıa: 
Altın safi kılogram 17.079 .• 52 

Banknot 
Ufaklık 

Dahil..!ekı muhabirler: 
Türk !irası 

Hariçteki muhabirler: 

. 

Altın safi kilograr.ı 4.39~.244 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakivelPrİ 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak•iye 
hrşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci ma<ldı-i!.'ri
ne tevf;lcan hazine tarafın.tan 
vaki tedivat 

Sen,.dat cü:;ı:danı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat ciizdanı: 

l Deruhte erlileı. cvr;ıkı ncık -
A • tivenin karsılığı esham ve 

tahvii~t (itibari krymetle) 
B · Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

l\lerkt7 Bankasının 
18 Temmuz 1936 Vaziyeti 

LiRA LiRA 
24.023.ljlS,59 

13.407 390,-
1.120.513,59 38.551.519,lU 

497.062,90 497.062.90 

6. 186.482,30 

236.382.81 

l 
10.074.8i9.60 15.497.7H.71 

158.748.~63,-

12.061.611,-, ı 6.683.952,-

2.672.875,- 1 
8 202 10° 79 .375.273,79 

' 
34.080.09". 7 ~ 

4.173.234,18 38.253.329,91 

34.013,74 
16.897.085,41 16.931.099,15 

4.500.000,-

4.693.537,11 

YEKUtı. 277.483.518,75 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tcdavüldekı banknotlar: 

1.Jeruhte edilen evrakı naktıye 
Kanunun b ve 8 mcı maddeleri
ne tt:vfıkan hazine tarafından 
va kı tediyl\t 
IJ::ruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesı 

Karşrlıgı tamamen altm olarak 
ılaveten tedavüle vazedilen 

Ttirk lirası n.evduatı: 

Döviz teahhüdatı: 

Altına •ahvili kıbil dövHer 
Diğer aôvizlcr ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

M· .,telif: 

• 

Pa~if 

LiRA 

158. 748.563,-

12.064.611,-

146.683 .952,-

.lRA 

15.000.000,-

1.551.182,53 

l 6·000·000·- 162.683.952.-

4.087 .002,02 

23.345.839,21 

YEKÜN 

15.072.381,04 

27.432.841,23 

55.743.161,95 

277.483.518,75 

"'\fart 1933 tarihinden itibaren : fsl·"rıto ha<1<1i % 5 '! altın i.İ7~rine avans% 4ı;, 

' 



ULUS -- --~------··-------------------------------~ 
Eınlfil{ ve Eytam Banl{asından : 
Ankarada Tahtakale caddesinde Hal civarında Abdullah Efendi 

apartıman ve lokantası namile maruf apartıman ve lokanta ve kah
vehanenin Ankara icra dairesi gayrimenkul satış memurluğunca 
5-8-936 çarşamba günü saat 14 de kat'i artırması yapılacaktır. 

Bu gayri menkulü alacak olanlara arzu ettikleri takdirde ban
kamızca ihale bedelinin azami yüzde ellisine kadar ikrazatta bulu-
nulabilecektir. ( 42) 2-3166 

Tavtıl{çuluk: Eııstitüsü 

Direl{törl~Oüııden : 
Enstitümüz için bir adet Kuvars lambası yumurta muayene aleti 

( Analysen-quarzlampe orijinal Hanav) pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığa girmek istiyenlerin 24 temmuz 936 cuma günü Keçiören 
yolu üzerindeki Tohum ıslah istasyonu binasında toplanacak Ko-
misyona baş vurmaları. ( 43) 2-3167 

Ankara kadastro Hakimliğinden 
Sümer (İmaret) mahallesinden Süleyman oğlu Cevat Gökşinin 

An karada Çankayada ( 17) sayılı evde oturan çadırcı oğlu karısı 
Şahinde aleyhinde açtığı miras ve senet iptali davası üzerine mah
kemece Şahindeye gönderilen davetiye arkasına yazılan meşrubat
tan, bu Şahindenin şimdi nerede ctnrduğu bilinememiş ve davacı 
ise ilanla tebliğat yapılmasını istemiş ve mahkemece de bu veçhile 
karar verilerek duruşmaları 7-9-936 pazarteıi saat (15) e bırakılmış 
olduğundan o gün kendisi veya vekili Mahkemeye gelmesi, aksi 
takdirde hakkında gıyaben muamele yapılacağı ilan olunur. 2-3162 

Nafıa Vekaletinden : 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Muğla vilayetinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira 
keşif bcdelJi Namnam betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf u
•ulile eksiltmesi 7-8-936 cuma günü saat (16) da Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliği Eksıltme komisyonu odasında yapıla· 
taktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( 125) kuruş 
mukabilinde şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isti· 
}'enler bu artnameleri Muğla Nafıa Müdürlüğüne miiracaat ede
rek rörebilirler. 
. Muvakkat teminat ( 1875) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle

rın Resmi gazetenin 3297 sayrlı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasmı haiz olmaları lhımdır. 

Teklif mektuplarının 7-8-936 cuma günü saat 15 e kadar Anka
rada Şose ve köprüler Reislieine vermeleri lazımdır. (19) 2-3149 

Yül\:sek Ziraat Enstitüsü 
llektörlüğünden : 

l - Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre 50 
adet battaniye açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Yükseli Enstitü Rektörlük binasında toplanan 
idare ve ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İhale günü 7. 8. 936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da 
icra edilecektir. 

4 - Muhammen b.del beheri (1650) kuruş hesabile (825) lira
dır. 

5 - Muvakkat teminat (62) liradır. 
6 - Parasız şartn~mesini almak ve nümunesini görmek istiyen-

ler Daire Müdürlüğüne müracaatları. (39) 2-3158 

i arita Gene] J)irel{törlü~inclen : 
1 - Muhammen bedel (4200) liıa harta genel direktörlüğü için 

(14000) metre beyaz bezin eksiltmesinde talih ı,;ıkmamasından mez
kur bez yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek içni her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin de 3 ağustos 936 pazartesi günü saat (14) te 315 lira 
teminatı muvakkate mnkbuziyle Cebecide Harta genel direktörlü-
ğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (38) 2-3157 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ 1'1ENKUL SATIŞ 
MEMURLUCUNDAN: 

ı - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 26-7-928 ta
rih ve 110 numarasında kayıtlı Ankaranın Atıf Bey mahallesinde 
Baba Harmanı mevkiinde vaki arsa aşağıdaki şartlar dairesinde açık 
artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Arsa şarkan İsmail Hakkı ve mUştt:
rekleri arsası garben Çubuk yolu. şimalen Selim oglu İbrahim, ce
nuben Çömez oğlu Ömer veresesi arsalarile mahduttur. 

Heyeti umumiyesi bin metre murabbaı olup beher metre murab-
baına üç lira kıymet kon?1uştur. .. . . .. . 

3 _ Satış peşin para ıle olma kuzere 24-vu-936 tarıhıne musadıf 
pazartesi günü saat 14-16 va kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğundi:. yapılacaktır. 

4 _Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektub~ ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getirecel:lerdir. . . . . .. 

5 _ Satış günü artırma bedelı takdır edılen kıymetın yuzde 75 
ini buldukt<ın ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkOr günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine. ihal~ olunacaktır. 

6 _ İşbu tarihteki artırmada tekl.ıf edılen bedel ~u.hamme? kı?'
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdırde 8-9-936 tarıhıne müsadıf 
sah günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinc~ artırmada (keza mu
hammen kıymetin yüzde 75 şini bulmak şar~tıyle e? ço~ artıran ta
libine 'h ı 1 k bu nisbeti bulmadıgı takdırde ıse 2280 nu-

ı a e o unaca ve "dd 1 t ·ı t.b' 
maralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene mu et e ccı e t.1 ı 
tutulacaktır 

? - Biri~ci ve ikinci artırmalarda ihale bedel~ i_?aleyi ~üteakip 
verılmcdig'"i t kd' .. • 'h 1 edilenin talebı uzerıne ıhale ta-·h· a ırde uzerıne ı a e . . 1 • 
rı ınden itibaren k d' . bedelı' ihaleyi ~eslımı vezne ey emesı 
. . . en ısıne "dd f d 'h 1 
ıçın yedı gün kadar mehil verilecektir. İşbu mu et zaı . ın a ı a e 
bedeli )'atırılmad ~ kd' d 'h 1 bozulacak ve bu tarıhden evet .. ıgı ta ır e ı a e . ğ 1 
en yuksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhıle alma. a ~azı of up 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razıl ısedıhl alek ~r
kr b' · · l' . b }'be iha e e ı ece tır. ı~ıncı ta ıpden tahsil edilmek iızere u ta ı . be 
Teklıfi veçhile almag·a razı olmazsa gayri menkul yenıl~be? o~h lş 

" l"l · · · k t n ta ı ıne ı a e gun u ( ıkınci artırmaya çıkarılacak en ço ar ıra 
edilecektir. . . . 

8 He "k' d d · menkul talibine ıhale edıldıkte - r ı ı artırma a a gayrı . · k d ı 
t~pu harcile dellaliye resmi müşteriye v.e ~hale tarıhıne a ar o an 

rnutcrakim vergi ve resim ise borçluya aıttır. • k 1 
9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların b~ galyrı !11ded~ 

1
u 

ü · · . f · srafa daır o an ı ıa a-zerındekı haklarını ve bususıle aız ve ~a • b'ld' ,.leri Ja. 
rını evrakı müsbitelerie 20 giin içinde daırcmız~ 1 ırm 
21mdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabıt olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulac?,klard~~·inde 935/63 nu-

10 - Artırmaya iştirak edecekler her gun tarı 
tıara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartoa-
tnemizi okuyabilirler. 2-3146 

TÜRKİYE ZİRAA 1' 
BANKASI 

Scf 
' 

Müfettiş Namzeclliği ve 
Namzedliği l\'lüsabal{a İmtiha111 

Tiirkiye Ziraat 

\ 

' . 
Bankasından: 

1 - Bankamıza müs"lbaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve Şef 
namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için sıyasal bilgiler (mülkiye) ve
ya Yüksek Ticaret ve lktısad okulasından ve yahut Hukuk Fakül
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralan verile
rek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzedlerine (140) ve Şef namzedlerine ( 130) li
ra aylık verilir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkl.a m~fettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankarada Umum Müdiirlük servıslennde çahgtırı
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan. sonra ehliyet im
tihanına girecek ve kazanırlarsa terfi c<leceklerdır. 

5 - İmtihan programı ile sair şartlan gösteren '?at~~alar An
kara, İstanbul ve trmir Ziraat Bankalarından elde edılebıhr. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 2~-7-936 
pazartesi günü akşamma kadar (Ankara Ziraat Ba_nkası Teftış He
yeti Müdürlüğü) ne göndermek veya vermek suretıyle muracaat et· 
miş bulunmalıdırlar. ( 1731) 2-2978 

Anlcara Vilayetinden: 
1 - Merkez Keçiören, Ulus, Canlılık, İsmetinönü ?kullarının 

bedeli keşifleri 2126 lira 13 kuruş olan tamir işi açık eksıltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 3.8.936 pazartesi günü vilayet binasında encüme-
ni daimide saat 16 da yapılacaktır. . . 

3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen ~edelın . % 7,5 nı~
betindeki para, tahvilat esham ve banka mektubıyle eksıltmeye gı
receklerdir. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara Kültür direktörlü-
ğüne müracaatları. ( 5) 2-3107 

Mii~abaka imtihanı 
Türl{iye Ziraat Bcınkasından : 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere mü

sabaka ile v~ yüzer liraya kcdar aylıkla lüzumu kadar memur ' 
alınacaktır. Müsabakaya gırmek için liseleri veya ticaret li
selerini ve yahut Galatasaray lisesi tk,;ret kısmını bitirmiş ol
mak ve 18 den aşağı ,yirmi beşten yukarı yaşta bulunmamak 
lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve ne
lerde imtihan yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat 
bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. 
Müsabakd 6.8.936, 7.8.936 perşembe ve cuma günleri sabahı sa-
at 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 1..m 
28.7.936 salı günü akşamına kadar Ankarada Ziraat bankası 
memurin müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle mü-
racaat etmiş bulunmalıdırlar. ( 1787) 2-3088 

g\;r1x1-ıiIP:rXT.txix1=rifx11!tx1xix1ı: :r:txl:r1xltrilf:lx%Ixl:ı ' 

Ankara Valiliğiııden : 
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 

direktörlüğüne gelmeleri ve artırma, eksiltme yasasına göre hazır
Jıya~akları kapalı zarfı da '! ,7•5 teminatı muvakkate makbuziyle 
bırlıkte 6-8-936 perşembe günü saat 16 dn Ankara vilayeti encüme-
ni daimi reisli ğine vermeleri ilan olunur, (10) 2~112 

Anlcara Valiliğinden : 
1 - Kızılcahamam yatı okuluna yiyecek alınacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan asgari değeri 5678 lira 50 kuruş 

ve azami değeri de 7259 liradır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için Ankara kültür direk

törlüğüne gelmeleri artırma ve eksiltme yasasına göre hazırlıya
cakları kapalı zarfı da% 7,5 temin:ttı muvakkate makbuziyle birlik
te 3-8-936 pazartesi günü saat 16 da Ankara vil1l.yeti encümeni dai-
mi rei lığine vermeleri ilan olunur. (9) 2-::lll ı -
Nafıa Bakanlı~ııdan: 
6 Ağustos 936 perşembe gilnu saat 15 de Ankarada Nafıa Bakan

lığı Malzeme e~siltme komis~?nu odasında 10110 lira 97 kuruş mu
hammen bedellı 900 metre tulunde 200 m/m lik ve 200 metre tulün
de 70. m/ m lik. diki~siz manşonlu çeli~ b?ru, 116 adet işlenmis 32 
adet ışlenmemıs çelık r.ekor, 8 adet brıdlı volanlı vana ve 1 adet 
klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, ve teferrüatı parasız olarak Bakanlık mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur. 
İsteklilern 16 ağust.os 936 peı;şembe günü saat l!i de Ankaradn 

Bakanlık malzeme eksıltme komısyonuna müracaatları lazımdır. 
(18) 2~3148 

Ankara '' aliliğiııdeıı : 
1 - Merkez İnöniı, Devrim, Cumhuriyet, İltekin, Etimesut, O

nuncu yıl yatı okuJlarının bedeli keşHleri 1241 lira 5 kuruştan iba
ret olan tamir işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3-8-936 pazartesi günü vilayet binasında encüme
ni daimide saat 16 da yapılacaktır. 

~ - t_stekliler şa~?amede yazılı muhammen bedelin % 7,5 nis
betındekı para, tahvılat esham ve banka mektubiyle eksiltmeye gi
receklerdir. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara kültür direktörlüğü-
ne müracaatları. (7) 2-3109 

~ı\YFA7 

1 ASKERi FAB~IKALAR UMUM MODURL.üCU 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

KJRIKKALEDE YAPILACAK İNŞAAT 
Keşif bed.eli (1360.12) lira (86) kuruş olan yukarda yazılı in .. 1a1 

Askeri Fabrıkalar U~~m Müdürlüğü Satın Alma Komisyonuncı 
~ - !"ğustos. - 936 ~arıhınde çarşamba günü saat ıı de kapalı zari 
ıle ıhale edılecektır. Şartname (altı) lira (81) kuruş ı 1.ı'J' d 
k · d · ı . . mu ta ı ın e 
omısyon an verı ır. Talıplerin muvakkat teminat olan (8051) r 

(65) ku~uşu havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 10 a ;,.~ 
dar komısyona verm:Ieri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3 maddelerınde yazılı vesaikle muayyen gün tt 
k · ·· ı ( ) ve saa c omısyona muracaat arı. 1751 2-3075 

4 ADET ASİT KAZANI 
Tahmin edilen 1.ıedeli (3600) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazı~ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komısyonunca 7 • eylQl • 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 t 
açık eksiltn_ı~ ile ih.ale ~dilecektir. Şartname parasız olarak komis~ 
yondan verılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (270) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1778) 2-3078 

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

5000 adet 1000 yardalık makine makarası 
150 .. 25 No. Saraç makarası (Kurşuni) 

1000 .. 25 No. 11 .. (Haki) 
1000 ,, 18 No. ,. ., (Çirişli) 
400 Paket keten saraç ipliği 
225 Kg. Kunduracı ipliği. 

Tahmin edilen bedeli (3725) lira olan yukarda mikdarı ve cinıl 
yazıl! malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komısy~nunca. 4 -: Ağustos • 936 tarihinde aalı günü aaat 14 te 
açık eksıl~: ıle ı~ale ~dilecektir. Şartname parasız olarak komi• 
yondan vcrılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (279) lira (38) 
kuru~ ve ~490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle 
mezkur gun ve saatte komisyona müracaatları. ( 1779) 2-3079 

2500 KİLO Çtô BEZİR 
3830 KİLO İNGİLİZ BEZİRt 
7600 KİLO NEFT YACI 
3200 KİLO İKİ KAYNAMIŞ BEZİR 
Tahmin edilen bedeli (8950) lira olan yukarda m'ıkta · ı 
1 1 • . n ve cıns 

yazı ı ma zeme Askerı Fabrıkalar Umum Mu'"d ·· ı··w ,. 1 . ur ugu satın a ma ko· 
mısy?nu!1ca 14 ~ğusto~ 936 tarihinde cuma günü saat 15 te ka alı 
zar~ ~le ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak k · pd 
verıhr. omısyon an 

~aliplerin muvakkat temi~~t olan (671) lira (25) kuru u havi 
teklıf mektuplarını mezkfir gunde saat 14 e kad k • ş 
~eleri .ve ke.ndilerinin de 2490 numaralı kanunu'::' 2 om~yoıı~ ver
rındekı vesaıkle mezkur gün ves aatte komisyona mü:caa~:rı~cle· 

(1692) 2---3120 
350 TON ELEKTROLİT BAKIR 
ıso " HUSUS! PLAT1NDEN SAÇ 
10 " FOSFORLU BAKIR 

lOO " ELEKTROLİT TUTYA 

si ~:~~in edilen bedeli (162500) lira olan yukarda miktarı ve cin-
y. malzeme Askt'ri Fabrikalar Umum Miid" 1" wii 

komısyonunca 7 eyH'tl 936 tarı'h' 1 . ur ug satın alma 
. ınc e pazartesı günü 8 t 25 d k 

pah.1:arf ıle ih.ale edilecektir. Şartname (sekJz) lira ( 1;a) k e a
kabıhnde komısyondan verilir. • uruş mu• 

Taliplerin muvakkat teminat olan (9375) lirayı havi t kl'f k 
tupla.rın~ ~ezkfir günde saat 14 e kadar komisyona verm~le~i me • 
ke.ndılerının~ de ~490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki :~. 
saıkle mezkur gun ve saatte komisyona müracaatları. (1691) 2-31U 

35 TON SODA 
Tahmin edilen bedeli (5250) lira olan yukarda m'kt . 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum ıu:ud·· l " .'.: arı ve cınsl 
Kom· 13 Aw ••• ur ugu satın alma 

ısyonunca gustos 936 tarihinde persembe .. .. 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname pa;asız olgauranku l~oaat. 15 tc 
dan ve T T r l · • mısyon-rı .ır. ~ 1P erın muvakkat teminat olan (392) Har (75) ku· 
ruşu havı teklıf mektuplarını mezkur günde saat 14 e k d k . 
yo~a verı_neler~ ve k.endilerinin de 2490 numaralı kanu~:: 2 omıs; 
ma delerındekı vcsaıkle mezkOr gün ve saatte kom·s U ve 
atları (1693) ı yona m raca-

. 2-3121 

700 KİLO HAS ÜSTÜBEÇ 
4!50 K~LO ~URŞUN ÜSTÜBEÇ 
Tahmın edılen bedeli (2182) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müd" lüv .. s 
misyon 17 • ur gu atın alma ko
cksiltm un.~a "h agust~s 936 ~arihinde pazartesi günü saat 14 te açık 

~ ~ e ı ale edılecektır. Şartname parasız olarak komis on 
dan vcrılır. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 163) lira (65/ k -
~~ş v~. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle m·~= 

r gun ve saatte komisyona müracaatları. (1696) 2-3122 

T . . 10 TON GÜMÜŞ KUMU 
ahmın edılen bedeli (800) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür)" .... S t 1 k 
misyon 18 v ugu a ın a ma o· 
sil .unc.a ag~stos 936 tarihinde salı günU saat 14 te a ık ek-

t?1.e ıle ıhale edılecektir. Şartname ı}arasız olarak k • ç d 
verılır. omısyon an 

Taliplerin muvakkat teminat olan (60} 11 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki k{ıa v: 2490 numaralı ka-
yona müracaatları (1694) e mez ır gun ve saatte komis-

. 2-3159 

15 TON LÜLECİ KİLİ 
Tahmin edilen bedeli ( 525) r l k 

ynzıh malzeme Askeri Fabrik 1 ırauo an yu .~r~a .~~~tarı ve cinsi 
komisyonunca 18 ağ a n~ • mum Mudurlugu Satın alma 
hk ile ihale edilecek~~tos 936 tarıhınde salı günü saat 15 te pazar
rilir. Taliplerin ~~ Şartn~me parasız olarak komisyondan ve
numaralı kanun:uva at temınat ~lan (~9) lira (38) kuruş vc 2490 
saatte komisyona n ~.ve 3 mı addelerınclekı vesaikle mezkur gün ve 

muracaat arı. (1695) 2_ 3160 

KIRIKKALE GURUP M0D0RLUCU BİNASININ 
KALORİFER TESİSATI 

kal~eşif bedeli .~6?.02~ }~.ra olan yukarda yazılı inşaat Askeri Fabri· 
.. Umum Mudurlugu satın alma komisyonunca 19 Ağustos 936 

!?rıhşınde çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecek
ır', artname (8) kuru§ mukabilinde Komisyondan verilir Tali , 

~erın muvakkat teminat olan (517) lira (65) kuruş 2490 n°umar~ı 
k an~nun 2 ve.~ maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
omısyona muracaatları. ( ı 789) 2-3161 

Ankara Merkez Hıf zıssıhba Mi'i: 
essesesi Sat1ııalma Komisyonu Re· 
i liğinden: 

1 - Müessesemiz hayvanları ihtiyacı için alınacak yeşilliğin 
23-7-936 perşeı_nbe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapz'lacaktır. 

2 - Bedelı muhammeni 2400 liradır. 
3 - İlk teminat 180 liradır. 

v 4 -: Şartna~e~ini ~ö:mek için müessese muhasip mutemetliğine 
e e~sıltmeye ıştırak ~çın yukarda yazılı günde müessesede müte• 

şekkıl satın alma komısyonuna müracaatları. 
5 - Teminat bedeli hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlü;il 

veznesine teslim olunacaktır. ( 1606) 2-2842 
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-~--------~ 1 -- atten evel işbu teklif mektuplarım K. R. Sa. huır bulunduracak 

1 
veçhile göndermeleri. (28) 2-3153 D. D. YOLLARI VE LlMANLARJ UMUM 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt !LAN MODCJRLOCO S. A. KOMiSYONU 11..ANLAlll' .. 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI Bursa için 99000 Mudanya için 70000 ve Bandırma için 52000 kilo Muhammen bedeli (108?S) lira ol~_n 610 tonu lifi ıııet'to' 

İLAN . . 
1 - Mitstahkem mevki kıtaat hayvanatının 632300 kılo yulaf ıh-

tiyacr knpalı zarf usulil ile eksiltmeye k0?."':uştur. 
1 

d İ irde 
2 - İhalesi 30 temmuz 936 per~embe ~nil saat on a tı a zm 

Jn lada müstahkem mevki satın alma komısyonunda yapılacaktır. 
ş 3 _ Yulafın tahmin edilen mecmu tutarı 3~195 .lira 75 ~uruşt':'t". 

4 _ Beher kilo yulaf için 5 kuruş 25 santım fıat tahmın edıl-

miştir. • ı· d 
5 _ Teminatı muvakkate akçesı 2490 ıra ır. 

S ti 166 kurus muk•bilinde komisyondan alınır. 6 _ artname sure • 
1 

d · s"ka 
7 _ İstekliler ticarc odasında kayıtlı olduk arına aır ve ı 

göo:'"ermek mecburiyetindedirler. . . .. 
8 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı .kanunu:ı ıkı v~ u· 

çüncü m"ddelerinde ve şartnamesinde yazılı ~esıkaları ıle ten;ın~~ 
ve teklif mektuplarını ihaıe saatından en :ız bır s.ı.at evel komı~y 
na vermiş olacaklardır. ( 1720) 2-2975 

İLAN 
İstanbul komutanlığı birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan 50000 

kilo "ade yağı 24.7.936 cuma günü saat 15 de kapı:ılr z;ırf.la alınacak· 
tır Mı•hnmmen tutarı 38500 liradır. İlk teminatı 2888 lıradır. S~rt
na~esi komisyonumuzdan 250 kuruş mukabilinde ver~lir: İstekliler 
ilk teminat makbuzları ile 2490 sayılı ka~unun 2. 3 .. ıncı maddele
rindeki vesaikle birlikte ihaleden en az hır saat evelıne k~dar tek· 
lif mktuplarını Fındıklıdaki komutanlık satın alma komısyonuna 
vermeleri. (1652) 2-2909 

1LAN 
1 _İzmir müstahkem mevki kıtaatının 117800 kilo kesilmiş sığır 

eti ihth ~1 kanalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş.tur. 
2 _!halesi 29 temmuz 936 çarşamba giinü saat. on altı buçukta 

lzmirde tışlada müstahkem mevki satın alma komısyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 25916 li~adır.. . . 
-t - Beher kilo et icin 22 kuruş fiat t~hmın edılmıştır. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 1943 lira 70 kuruştur. 
6 - Şartname sureti yüz otuz kuruş mukabilinde komisyondan 

'alınır. 
7 _ f stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. . . .. 
8 - Ek!ıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı .kanunu~ ıki v: u

·üncii m'!ddelerinde ve şartnamesinde yazTlı vesıkaları ıle temın.at 
;e teklif mektuplarını ihale saatrnrl;ın en az bir saat evvel komıs-
yona vermiş bulunacaklardır. ( l 702) 2-2965 

İLAN 
ı - f zmir m\istahkem mevki kıtaatmm 84000 kilo ayaktan sığır 

eti ihtiyacı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. . 
2 - İhalesi 29 Temmuz 936 carşamba günü saat on yedide lzmır

de kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 15540 liradır. 
4 - Beher kilo et fçin on sekiz buçuk kuruş fiat tahmin edil-

miştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 1165 lira 50 kuruştur. 
6 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - tstekliler ticaret od:ısında kayıtlı olduklarına vesika gös

termek m .. cburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2'90 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı v7-
ıikaları ile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bır 
'aat eve] komisyona vermiş buluMcaklardır. ( 1703) 2-2966 

İLAN 
ı - Garnizondaki kıta ve müesseseler hayvanat ihtiyacı için 560 

bin kilo arpa kırdırması 1.8.936 tarihine müsadif cl'martesi günü sa
at on birde açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpa kırmasının tutarı 2240 lira olup teminatı muvakkatesi 
168 liradır. Şartnamesi komisyonumuzda her gün görülür. Münaka· 
saya iştirak edeceklerin mezkur giin ve saatte teminatı muvakkate 
ve 2490 savılı kanunun 2. 3. inci maddelerinde istenilen kanuni ve
sikaları il~ eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım amirliği satın 
~lma komisyonuna gelmeleri. (1773) 2-3063 

. İLAN 
Taburun bir senelik ihtiyacı olan 124 bin kilo un kapalı zadla 

ikinci defa olarak eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 24 temmuz 
936 saat onda Cizre tabur satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Unun teminat akçesi 1209 liradır. İstekliler teminat akçeleri ve tek
lif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar komis· 
yona vermiş olacaklardır. (1669) 2-2935 

İLAN 
idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler icin 93 

ton sadeyağı 4 ağu, tos 936 salı günü saat on beş buçnkta Tophane
de sattn alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 72545 liradır. İlk teminatr 4877 liradır. Şartnamesi 
363 kuru"'a komisyondan alınır. İsteklilerin kanuni vesikaları ile te· 
minat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evet komisyo-
na vermeleri. (1774) 2-3064 

İLAN 
'\f. temi- Kilosu İhale tarihi Cinsi 
nat 
Lira 
973 
950 
576 
410 
416 
525 
469 
718 
191 

46 

41500 5-8-936 çarşamba saat 16 da sığır eti Ba!}kale 
40975 6-8-936 perşembe ,, 9 da ., ,, Caldıran 
4~000 6-8-936 .. ,, 9 da .. ., Yüksek ova 

9 00 6-8-936 ,. ,. l l de sade yağı Başkale 
9"00 6-8-936 ,, .. 11 de .. .. Yüksek ova 
140 6-8-936 ,, ,. 11 de ,. ,. Van hastahanesi 

5000 6·8-936 ,. ,. 15 de meşe odunu ,. ,, 
?ı;')OO 6-8-936 ,. 15 de ,, ,. Başkale 

3 5fl0'l') 7-8-936 cuma ,. 9 da ,. ,. Caldıran 
330000 7-8-936 .. ,, 9 da ,. Kazım paşa 

Yıık rda is"mlcri vazıh garnizonlardaki kıtaat ihtiyaçları oJıın 
üç cin err.ık k~p;ılı 7.arfla miinakasay konulmuştur. İsteklilerin hi
zlarınd., ~··!!•<'rilen ün ve s<ıatten bir saat evv«;l teminatı muvakka
te ve te ·lif mektupfarı ile Van satın alma komisyonuna müracaat· 
larr. (29) 2-3154 

İLAN 

1 - Van Hastahanesinin 120 bin kilo Bas.kale kıtaatının 115 bin 
kilo Cal u n kıtaatın(n 137.941 kilo Kfzrmpaşa kıtaatının 70 bin ki
lo Yüksek ova kıtaatının 139 bin kilo fabrika unları kapalt zarfla 
münal·a.,aya konulmuştur. 

2 - lha c günü 936 ağustosun beşinci günü saat dokuzdan on
beşe kad<1r sıra ile yapılacaktır. 

3 - Van hastah ne inin muvakkat teminatı 1260 ve başkalenin 
1380 Caldıranın 1606 ve Kazımpaş nın 788 ve Ytiksek ovanın 1877 
lir~dır. 

4 - 2 90 sayılı kanunun m vaddı m hsusasını haiz taliplerin 
muayyen günü Van satın alma komisyonu reisliğine evrakı müsli
te ve teminat ve teklif mektupl rrnın hazır bulunmaları ve taşra

dan posta ile teklif zarflarını ~ond recek ol nların da muayyen sa-

sığır eti satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 42200 liradır. Muh- nu çam, gürgen, mese mahlutu olmak uzere ve ceman 14~ UC 
telif garnizonlara ait sığır eti ayrı ayrı taliplere de ihale olunabilir. 3 • 8 _ 1936 pazartesi günü aaat 15,15 de kapalı zarf usulU 

Şartnamesi satın alma komisyonundadır. Eksiltme 10 ağustos rada İdare binasında satın alınacaktır. ~ 
936 pazartesi günü saat 16 Bursada Tophanede satın alma komisyo- Bu işe girmek isti yenlerin (815,62) liralık muvakkat te

36 
O. 

nunda e>ıacaktır. Eksiltme kapa.lı zarf usulü iledir. Muvakkat temi- kanunun tayin ettiği vesikaları ,resmi gazetenin 7 - S • 1~ 
natı 3315 liradır. Eksiltmeye icıtirak edeceklerin 2490 sayılı kamı- 3297 No. ıu nüshasında intişar etmiş olan talimatname ,_~ 
nun ikinci ve üçüncü ma<ldelerind,.,ki vesikaları göstermeleri 15:ı:ım- alınmıf vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15 e kadar kOI"""" 
dır. Teklif mektunları 10 a~ustos 936 pazartesi ~ünü saat onbe., c rdsliğine vermeleri lazımdır. ·re 
kadar satın alma komisyonuna verilmiıı olacaktır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme .daı ~ 

(27) 2-3152 Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskifehırde ~ 
1 LAN Şefliğinden, Adapazarında İstasyon Şefliğinden dağıtılrnaP'" 

~üstahk~m mevki ihtiyacı icin bir milyon kilo cam odltnu ka- (1785) 2-3082 
palı zarf usuli ile miin 1rn~aya konmuştur. Bunun 500000 kilo kuru 
çam dip kökiı ve 500000 kılo suda cam kuru enkazı ol:ıcak ilıaJe~i 
10-S.936 oa .. artesi günü s:ı~t ıs dedir. Teminatı muvakkatesi 1454 
liradır. Taliplerin <>artnamesini ~örmek ii.ıere her gün ve miin;ıka
saya iştirak edeceklerin yevmi m_zlcfırda kom;syonumuza miiraca-
atlarr. (4) 2-3165 

İLAN 
'Garni:r.on hayvaratı için 0000 '<ilo :ırpa e 1 mesine verilen fiat 

pahıolı görüldüiYünrten pazarlı:ı 22 temmuz saat onbcse bırakılmış
tır. İsteklilerin belli r,iin ve S<?.tıt e Ankara Jevazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (25) 2-3150 

fLAN 
Yedi aylık ihtiyaç için eksiltmeye l:onulan 24000 kilo sığır eti 

kapalı zadla yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalr görül
düi!iinden 2490 numaralı kanunun 110 mcı maddesi mucibince pazar
h~la eksilt~esine devam ed.ile:eı~_ıir. İhalesi temmuzun 27 inci gü
nune tesaduf eden p;ızartesı gunu saat onda Beytüşşebapısatrn al
ma komisyonunda yapılııca~tır. Muvakkat teminat 450 liradır. İs· 
teklilerin muayyen günde vesaiki muvakkat teminatları ile birlikte 
bulunmaları. (26) 2-3151 

İLAN 
için kapalı zarf usuli ile 80000 kilo sığır 1 - Çorludaki kıtaat 

eti alınacaktır. 

2 - Etin beher kilosunun muh3mmen değeri 30 kurustur. 
3 - İhalesi 24.7.936 cuma günü saat 16 da kor satın al~a komis

yonunda vapılacaktrr. 
4 - İlk pey parası 1800 liradır. 
5 - T_ekl~f mektuplar! yukardaki saatten bir saat önceye kadar 

yukarda ısını geçen komısyona verilecektir. Şartname ve evsafını 
g~rmek istiyenle~ her gü~ t.stanbul Ankara ve Çorlu satın alma ko
mısyonlarına ve ıhaleyc ıştırak edeceklerin de belli gün ve saatte 
Çorlu kor satın almıı komisyonuna müracaatları. ( 1633) 2-2883 

İLAN 
l'\fohammen bedelleri ile isimleri aşağıda yazılı 

14 _ 8 _ 936 cuma günü hizalarında gösteı ilen saatlarda kap 
usulü ile Ankarada tdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işleıe girmek istiyenlerin hizalarında ~österilen ~ 
kat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve resı:nı if 
nin 7 _ 5 _ 936 tarih V<' 329i numaralı ııü::.hasında intişar etJTI iiO 
talimatname daire inde ahnmı~ vesika ve tekli'lerini aynı g 
davat malzemesi için saat (14 - e); çinko levhalar için saa\ 
15 e): galvanize lı:ablo teller için saat (14,30 a); adi ve ga 
demir teller ve saire için saat ( 14.45 e); ve kurşun levhalar !:..1 
saat (15. e) kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ~_,J 
meler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde HaydatP"" 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılmaktadır. (1759) 
İSMİ Muhammen Muvakkat 

Muhtelif hırdavat malze
mesi 
Cem'an 33700 kilo muhte
lif eb'atta atli ve kalo pili 
için çinko levha. 
Cem'an 5800 kilo muhte· 
lif eb'atta g;ılvanize kab
lo te 1. 
Cem'an 6250 kilo mt•hte
lif eb'atta demir tel tav-
lanmış soba teli, galvani-
ze cemir ve bağ teli 600 
rulo dikenli tel. 500 mt-t
re kalbur teli 

bedeli teminat 

3260,50 lira 244.54 lira 

9368 .. 702,60 " 

2595 .. 194,62 ., 

3643.75 .. 

-. 

Cem'an 4700 kilo muhtc· 
16 lif eb"atta kurşun levha. 1316 98,70 ., 

273,28 " 

• 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASI 
_________________ 2-3027__/ 

ÇILGIN Ki\N 
artisti : Anna Bella 

Duhuliye: 25. Kr. Konsumasyon mecburi değildir. 

MILLI MÜDAFAA VEKALET! 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 

BİLlT 
.. 6 ~alem baytari. :nalzeme satın alınacaktır. Bedeli (600) altı 

yuz lıradır. İlk temınatı ( 45) liradır. İhalesi 31-7-936 cuma günü 
s~at 10 dadı~. İstekliler evsaf ve şartnamesini almak ve görmek is
tıyen bedelsız olarak M. M. V. Sa. Al. komisyonuna müracaat mü
nakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunda göıoterilen vesaikla ve 
teminat mektubile birlikte belli gün ve saatta satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (1710) 2-2971 

BİL İT 
.. 1 - Hepsine biçilen ederi 2.000 lira olan 125 takım komple bü

yuk edavat çantası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 3 Ağustos 936 pazartesi günü saat 1 ı de M. M. 

V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartname ve örneğini görmek istiyenlet her gün eksiltme

ye gire~ek~~r 150 lira~ık ka~unt ilk temi?a~ ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 uncu maddelerındekı belgelerle bırlıkte ekıiltme gün ve aa-
atında M. M. V. satm alma ko. da bulunmaları. (1770) 2-3057 

BİLİT 
936 senesi .için.de alınacak Almankari Erat Binek eğer takımları

nı ~ı.m.aya tal~p fırmaların teklifleciyJe birlikte "artname nıüzekke
resı ıçın 1~ Agustos 936 glinüne kadar M. M. V. Fen ve sanat Umum 
Md. ne muracaat etmeleri. (35) 2-3155 

BİLİT 
. ıs Temn:uz 936 cumartesi günü pazarlıkla ihale edileceği ilan 

edılen 221 lıra 52 kuruşluk keşif bedelli Akköprüdeki iki depoda 
yaptırılacak paratöner tesisatına talip çıkmadığından yeniden pa
zarlıkla yaptırılacak ve pazarlığı 25 Temmuz 936 cumartesi günü 
saat 11 de M. M. V. Satın alma Ko. da yapılacaktır. İstekliler 16 li
ra 62 kuru luk teminatlarile birlikte pazarlık giin ve saatinde K 
<.la bulunmaları. (37) 2-3156 o. 

BlLİT 
1 - Muhtelif yerlerde yer al

tı benzin tankı yaptırılacaktır. 
2 - Bu işlerle meşgul olan 

firmalar M. M. V. Hava müste • 
şarlığı inşaat şubesine müraca
at ederek fenni maHimat aldıktan 
sonra hiç bir teahhüdü tızc.m • 
mun etmemek şartiyle proje ve 
tekliflerini temmuz 936 sonuna 
kadar mezkfır şubeye vermeleri. 

(1407) 1-2633 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

Talebeden Halkevinde açıla
cak İNG1L1ZCE ve FRANSIZ
CA hazırlama kurslarına kay
dolmak istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkevinde in~i
lizce öğretmeni B. Lütfulla.;'ı 
görmeleri. 2-3050 

1 

Haydarpaşa Lisesi 
Satına ima Kurumundaıı: 

Haydarpaşa Lisesi ve pansiyonu için 1500 ton Tilvenan ıA 
kömürü kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye kO 
muştur. 

1. - Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde 
lanacak olan komisyonda 31 Temmuz 936 cuma günü saat 15 de 
pılacaktır. dı' 

2. - Tahmin fiyatı, beher tonu 12 lira hesabiyle 18000 Jira 
3. - İlk temınat 1350 liradır. JıL1 
4. - İstekliler şartnameyi görmek üzere Okul Direktörliİr" 

müracaat edebilirler. 
5. - Eksiltmeye girmek istiyenler şartnamesinde ve 2490 "[t, 

kanunda yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuz veya banka 111e; 
bu içinde bulunan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden etl ~ 
bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon b~kanlığına .,e 
olmaları. .. , 

Zarfların kanuni tekilde kapatılmıt olması ve posta ile goO ıf< 
rilecek teklif mektuplarının da zamanında gelmiı olması liıııtıd 

( 4009) 2-309 9 / 

Ankara Vailliğinden : 
1 - Haymana Merkez Okulunun bedeli keşfi 4176 lira otan~ 

mir i:ti açık eksiltmeye konulmu~tur. , 
2 - Eksiltme 3 - 8 - 936 pazartesi günü Vilayet Binaıınd• 

cümeni daimi önünde saat on beşte yapılacaktır. , 
3 - İstckli~.::r şartnamede yazılı muhammen bedelin % 7,5 -..iıf 

betindeki para, tahvilat, esham ve banka mektubiyle eksiltdl',. 
gelebilirler. . . ..dl 

4 - Şartnameyi görmek istiycnler Ankara Kültür DirektOr,.. 
ğüne müracaat etsinler. (1783) 2-3081 ./ 

ANKARA BELEDiYE 
REJSLlCJ iLANLARI 

İLAN 
1 

1 - Temizlik ırgadları için 
3 7 4 takım elbise kasket ve postal 
on beş gün müddetle ve ayrı ay
rı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Elbise ve kasketinin mu
hammen bedeli 41 14 ve postalın 
muhammen bedeli (1870) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatları 
( 309) ve (140.25) liradır. 

4 - Şartname ve nümunele
rini görmek istivenler hergün 
yazı işleri kalemine ve isteklile· 
rin de 28 temn.uz 936 salı ~ünü 
saat on bucukta Beledive Encü
menine müracaat1an. (1749) 

2-3015 

Fransızça ders 
Fransız bir Bayan, tecrUtıt 

muallim. ti 
En pratik ve kolay usul•" 

mükaleme ile çabucak Franfl 
öğretmektedir. Fiat ucuzdUI'· 

Miiracaat yeri: . af" 
Yenişehir polis merkeıı 1'' 

kasında 30/B apartıman alt S 

~------------~ 
Acele satılık ev 

ve arsa 
~· dttl 

Sahibi tac:raya gidecegııı tı1 
gayet ucuz fiatla satılacalc 
Telefon 1538 müracaat. 

2-31~ 

Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

( YENi SİNE A 1 ttULÜP J 
Çankırı caddcsı civarmd;. 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Acele Sa ılık 
Altı silindir, lüks ekonomik 

1935 modelinden, az kullanılmış 
Opel markalı otomobil satılık-
tır. Tel 1987 müracaat. 

BU'GÜN BU GECE 

HAYAT ACILARI 
Harry Baur - Pierre Blnnchard 

Büyük bir muvaffakiyetle 
tlevam ediyor. 

BUGÜN BU GECE 
Sinema aleminin büyük muvaffakiyeti 
KİNKONGUN OGLU 

İlave olarak ba lı başına bir eser otan 

KAN İZLERİ ~ 

Bugün saat 11 de Kıılup Sinemasında geniş programla kü ük yavrular 
icin bir matine verilece ehcmiyetle bilrlirilir . 


