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Boğazlar makaveleslala imzası ve 

23 TEMMUZ 1936 PERŞEI\1BE 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

dlaya gazeteleri 
., Milletlerarası kollektif emniyet te. şkilatının dostları, Montröde bir meydan muharebesi 
kazanmı~lardır: izvestiyadan» - «Montrö; teahhüdlerine riayet eden devletlerin haklı ta
leblerinde muvaffak olacağını isbat etmiştir: Etnosdan» - «Türkiyenin dürüstlüğü, anlaş
nıayı kolayl~,tırdı: Lö Tan » -Haklı olan türk talebi hiç itiraz uyandırmamıştır: Popüler» 

!\ta türkün Vali ve ily6nkurul 
b __ kanımıza telgrafı 

Tancloi!un 
Yali Ye llyföıkurnl Başkam 

Ankara 

i\luht<•rt·nı lıt·mscrilerimin Tiiı·kiin yc·ni Boğazlar zafr
rini «lcrin ht•H•t·an '\ c hü) iik ~•·vinçle kutladığım bilclirc·n 
tclgrufmızu ; •• ": ·kkiir , e hen el<· clny~ularınızıı iştirak ede-
rim. K. ATATURK 
...,~ 

Montrö, 22 (A.A.) - Boğazlar mu· 
kavel-sinin imzası münasebetiyle Yu· 
goslavya başvekili B. Stoyadinoviç'ten 
Hariciye Vekilimize çok hararetli teb
rik telgrafı gelmiş ve Dr. Aras dost 
memleketin başvekiline ayni hararetle 
samimı teşekkürlerini telgrı:ıfla bildir
miştir. 

Hariciye Vekale 
teşekkürü 

Hariciye Vekaletinden : 

. . 
1111.ı.1 

Boğazlar konferansının muvaffaki
yetle netivh.nmesinden dolayı mem· 
icketimizin her ko~csınde ve memleket 
dışından, Hariciye Vekaletine gönderi· 
len ve yiıce milletimizin sevinç duygu· 
larını gösteren bınleı·ce telgrallara ay
rı ayrı ccvab vermek maddeten inıkan· 
sız olduğundan Hariciye Vekil Vekıli 
Şükrü Saraçoglu, teşekkürlerinin ibla· 
gına Anadolu Ajansım tavsit eylemiş· 

tir. 

B. Argiropuıosuıı uir 
yazısı 

kümeti. boğazlar meselesini ortaya at· 
makta gösterdiği iyi niyetin mükafatı· 
nı gormüştiır. Ankara hükümeti, and· 
!aşmaların ruh ve manasını bozar bir 

tarzda devletleri olup bitti karşısında 
hıı akın. !.tan ictinab e,miştir. Türkiye· 
nin gö .. tcrdi ı diıriıstlük muhalif tezle 

Dostça bir telgra 11a D ş Bahnmıız: 

kutlayan B. Stoyaclinoviç 

re rağmen anlaşmayı çok kolaylaştır
mıştır. 

Pari gazetelerinin clo t~a 
yazıları 

Paris, 22 (A.A.) - Anadolu Ajansı-
nın Paris muhabirinden : 

Popüler gazetesi, Montrö muahede
sinin imzasını memnuniyetle karşılıyor 
ve diyor ki: 

"Tabii ve meşru ş~kilde yapılan türk 
talebi esasında hiç hir itiraz uyandır· 
mamıştır. Zorluk rus - ingiliz mücade· 
lesinde ve lngilterenin müşterek emni
yetin uzaklaşması hissini vermesinde 
idi. B. Pol Bankur'un çalışması muvaf
fakiyeti temin etti. Ehemiyetli olan şey 
itilafın istisn2sız imzasındadır . ., 

Lö Jurnal şöyle yazıyor : 
"Mukavelenin lı.ususiyeti Türkiye

nin tekrar tam hakimiyetine kavuş
masındadır. Kapuyu yalnız kendisine 
yardım paktiyle haglı olanlara açacak
tır. Bu ltonbinczon }'alnız Cenevre ma
kinesinin aczine inhisar etmiyor, bizi 
doğruca eski teda.iii ittifal.lar sistemi
ne dondürüyor ... 

Mos'rnva, "'? (A.A.) - Butün gaze
teler baş mat aleleı ini lıoğa lar nıuka-

Nafı- . 
t~f ~e f.'ıktı 

Nafıa vekıli B. Ali Çetinkaya diin 
iıç dört gim ıçın tefti e çıkmışlardır. 

Beraberlerinde in aat daıresi reisi B. 
Razi, fen heyeti reisı B. Necati, hususi 
kalem müdürü B. Nrjad ile Devlet de· 
miryolları umunı mudiırü B. Ali Rıza, 
işletme mıntakası miıdiırli B. Şefik ve 
hareket miidür muavini B. Cemal bu
lunacaktır. 

Filyos • Çatal .. ğzı • Zonguldak kı
sımlarının yol ve tünelleri tetkik edi· 
leeek ve lıu sene açılacak Filyos • Ça
tatağzı kısmının kömür oc.ıklarma bağ
lanması hıızırlığı tefti edilecektir. Atina, 22 (A.A.) - Eski hariciye 

lıakanı Argiropulos, "Etnoı;'' ga;:etesin
de yazdığı bir makalede diyor ki: ==-=-==========================--========= 

"Montrö konferansı neticelerinden 
memnun olmalıyız. Çünkü Montrö'de 
alınan kararlar isbat etmiştir ki, Türki
ye gibi teahhüdıerine riayet eden dev
letler hakh taleblerindc tatmin edilebi-

lirler. 
Elde edilen anlaşın<' ile boğazlarda 

hayati menfaatleri olan bütüi1 devletler 
tatmin edilmişlerdir. Diğer bazı asker
lik dı ı mıntakalara aid anlaşmaların da 
tadil edileceği ve Yunanistana aid Lim· 
ni ve Semendirek adalarının da aynen 
bogazların mukadderatına nail olacagı 

ümid edıJebilyir.,. 

Tiir i} f'nin diirii tliij!ii 
Paris, 22 (A.A.) - Yeni boğazlar an· 

t, şması icin Lö Temps gazetesi. bu mu
kaveleni~ milletlerarası işbirligi ve an· 
hışma siyasetinde bir merhale teşkil et
tiğine dair başlıca delegelerin sözlerıni 
hatırlatarak bunun ehcmiyetini bildir 
etdikn sonra diyor ki: 

"Dış siya"eti Tevfik Riıştü Aras Uı · 
rafından idare edilmis olar Anka:."a hii· 

... ______ "---.. -····---..._..___.....,_..-

l'aril h'),I•; o ... 1rip 
valialar 

1 Yakında gazetemiz Maıı Kem· 

l merich'in, bu başlık altınd-1 me· 

raklı olduğu kadar faydalı 1 &zıla

nnı neşre başlıya ·ktır. ............ _____ ..... _ ... _..._ .. 

l{onf eransında 
Başlıca Renin isgalinirı tanınıp 

taııınmaması görüşülecel~ 
Paris, 22 (.A.A.) - B. Von Delbos . , 

beraberinde B. Aleksi Leje, B. Massig-

li, B. Langier ve B. Rochat olduğu hal 

ların ilk toplantısı yarın sabah yapıla· 

caktır. 

de bugün Londraya gidecektir B. Blum 

Vestmh:ster k ridorlarınrla 1 ıım :ı 

hükümetinin Ren'in yeniden işgali o
lppbittiı;ini ,, .. bul e n:c ~ e k.Hi;c 1 ım
rar vermemiş oldu 'U, 1ng tere hukü· 
metinin i"e bu nol,tad ısrarda tulun· 

da yarın hareket edecektir. Lo arnocu-

Londraya giden B. lvon Del~os 

• ' manın realizme uygun d' mcdigi mlita
lt' ındı> bulundu u s:.iylcnmektedir. 
b ,renildi ,i e " e uç t r fit görlı me
ler bilhts bu no trafmda ola al • 
tır. 

)ıs )al\::ınıınız 
' 

Büyük Baba Oldu 
H('n·timiz !\lontr(i'dcn n' rıldı 

Montrö, 22 (A.A ) - Dış isleri ba
kam Dr. Arasnı bu gece hir kız torunu 
doğdu. Çocuğun ismi "Sevin., kondu. 
Çocuk ve annesi afiyettedirler. Türk 
heyeti Montröden harekte etmiştir. 

UI..US: 
Montrö zaferinin heyecamnı yaşa

dığımız bu günlerde, büyük baba olan 
Dıt bakanımızı, yavrunun anne ve ba
basını kutlar: küçük Sevin'e de mesud 
bir hayat temenni ederi7 

B. Şükrü Kayanın 

Dahiliye Vekili ve ~ar~!~ S~<:i~.1Kaya Boğa'1mn emni- ~ 
yet ve hakimiyetini temin eden Montrö mukavelesinin imzası dolayı

siyle 11 Parti Başkanlarına aşağıdaki telgrafı yazmıştır. 

Boğazların emniyet ve hakimiyetini temin eden Montrö mukavc-

ı 
lesİllin imzası dolayısiylc tcbrike candan tc§ckkür/crimi arzcdcrken 

yurdun büyük ve ulusal işlerinde daima ön olmuş olan Partimizin kıy

metli mensup/arma aynı heyecanla tebriklerimi sunarım. 

/VV'VVV\"'""~~ 

velcsinin imzasına tahsis eylemektedir
ler : 

lzvestiya diyor ki : 

"Bogazlar anlaşmasının imzası, sov· 
yet siyasetinin Montröde yalnız sovyet
ler birliği menafii için dei;il sulhun 
menafii uğrunda da israrlı mücadele 
ite müdaaa ettiği fikirlerin bir zaferi· 
dir. 

Sovyet siyasetinin takib ettiği ilk 

• 

hedef Karadenizde sulhu teminat al· 
trna almaktı. Karadenizde sahili olan 
devletler arasında son zamanlarda tc 
essüs eden münasebetler karşısında S.."\• 

hili olmıyan devletlcı e aid harL gemile
rinin Karadenize girmesının tah· 
didi sulh menafiine uygundur. Çün
kU, kendilerine diıııyanın yeni bir tak
simini hedef edinen devletlerin Kara-

(Sonu 3. izncii sayfada) 

İspanyada ıs yan genişliyor 

Asiler şimalde ve Endülüste vaziyete 
tcınıaın en lı akiın -B arselon garnizon ıı-

11 uıı da isyan etti.ği söyleııiyor. 
Cebelüttarık, 

22 (A. A.) -
Şamro harb ge
misinue karaya 
çıkan ingiliz'ler

le, amerika'lılar 

ve fransız' lar, 
gördüklerini şu 

suretle hikaye e· 
diporlar: 

J • 

Malaga' dan 
ayrıldığımız za
man şehir, ateş 

içinde. idi. Sokak
larda kanlar a
kıyor ve yerler
cle bir takım ee
sedler yatıyordu. Barselon'da San - Juan caddesi. 

Oran, 22 (A.A.) - Hükümete sadık 
dört ispanyol harb gemisi, dün Ceuta'
yı bombardımnn etmiştir. 

Asiler, İspanyol fasının her tarafın
da vaziyete hakim bulunmaktadırlar. 

isyaıı ı,üyüyor 
Sevil, 22 (A.A.) - Endülüs fırkası 

kumandanı general de Lano, bu gece 
radyo ile bir tebliğ neşretıni~tir. 

Bu tebliğde isyan hareketinin iler
lemekte ve yayılmakta olduğunu bildir
metkedir. Aynı tebliğ, Madrid hüküme
tinin ortaya yanlı haberler atmakta ol
duğunu ve kıyamcıların muhakkak su
rette muzaffer olacaklarını iluve etmek
tedir. Gene bu tebliğde hükümctin elin
de bulunan harb gemilerinin Tanca'da 
hiç bir şey yapmamış olduğunu, çünkü 
kömürlerinin tükenmi bulunduğunu 

bildirmektedir. 

Paris, 22 (A.A.) - İyi mal('ımat al
makta olan mahfiller, isilerin Navarre 
ve Quipezcx:a eyaletleri de dahil olduğu 
halde şimal mıtakasının büyük bir kıs
mında ve cenubunda Endülüste vaziyete 
hakim olduklarını beyan etmektedir. 

Asiler, tiddetli çarpıtmalardan sonra 

dün saat 17 .ı O da Saint-Sebastien'i elo 
geçirmi~lerdir. 

Öğrenildiğine göre §silerin iki kolu, 
Madrid üzerine yürümektedir: Bunlar• 

dan birisi şimalden gelmekte ve general 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Asileriıı reisi Geuernl Frank> 



SA F '-

Yarı - Siyasal 

Mısırlı dostlarımız 
Memleketimizi ziyaret etmek üze

re gelen mısırlı profesör ve talebe 
grupunun başkanı, Çanakkale'den 
geçerken bir nutuk söylemiş ve bu 
nutukta büyük şefimizin memleketi
ne memleketinin o noktasında yap
tığı eşsiz hizmet üzerinde durarak 
demiştir ki: 

"Mustafa Kemal, i te bu tarihte, 
lstanbul'u, b"rinci defa kurtarmıştı. 
Muhakkak ki onun, lstanbulu ve 
aynı zamanda bütün Türkiyeyi, bir 
ikinci defa ve bu sPf er kati olarak 
kurtarması mukadder bulunuyordu. 
O, zaferi ile, ya1ntZ Türkiye vekayi
inm seyrini d .. P:il. biitiin şark tarihi
nin seyrini de w ·~tirdi." 

Gercekten, Tiirkiye ile Atatürk'ü 
tarih, hic bir dPfasrnda biribirinden 
ayıramıvac:aktır. Ve vurdumuzun 
her noktası. Atatiirk adlı bi.ivük ev
ladrnın bir ba~ka hizmetine bir bas
ka hesab, deha ve enerji eserine şa
hidlik edecektir. 

Çanakkale'den geçerken söyledi
ği nutuktan ayırarak yukarıya koy
duğumuz dinıl .. Jer],. mı~ırlı grupun 
başkam Zeki Ömer Bey, Atatiirk'ün 
en büvük misyonuna dokunmuştur. 

Atatürk. süp1'esiz, türk milli kur
tuluş hareketinin yaratıcısıdır. Ve 
bu bakımdan, o, her şeyden önce 
türk tarihinin malıdır. Şu da var ki, 
türk milli kurtuluşu, Mısır gibi mem
leke ]erden bakınca, bunlar için bir 
örnek manası taşımaktadır. 

Kapitiilasvonlann kalkması, milli 
ekonominin kurulması, müstakil bir 
kültür hayatının başlaması, kısaca, 
bir cemiyetin ekonomik, sosyal, kül
türel ve politik yapısını baştan aşa
ğı değistiren bir hareket, türk olarak 
başlıyabilir ama Türkiyeye münha

sır kalamaz. 
Ve ne şüphe ki. aynı şartlar için-

de yaşıvan ne kadar memleket var
sa. ti.irk mucizesinden ders ve türk 
inkılabının büyük yaratıcısı Atatürk
ten ilham ve kuvvet alacaklardır. 

Biz, sevgili mısırlı dostlarımızın 
bu sözlerinden bunu anlıyoruz. Ve 
Kemalizmin cevresinde yaşıyan 
komsu devletlerin çoğunda derin a
kisler bırakmış olduğunun delilleri 

saumcı.kla bitmez. 
1nkılahımızın bu husnsiyetini. is

tes k, cok isl;yebiliriz. Öyle bir dün
y da ve tnrih'n öyle bir devrinde ya
ıynm2' ki, başkn meml ketler üze-

-rind0 fikir bakımından müessir ol
mal·. hu güzel talie eşsiz bir Şef' e 
malik olmak dolayısiyle kavuşan bir 
meml kete ancak moral bir prestij 
ve bunun rkasmdan da maddi kuv
vet vereb

0

lir. 
emlel·etimizi görmeğe g«:<len mı-

ırlı do tlnmmzı eğer iyi nğırlıyabi
lir ve kendilerini gördüklerinden ve 
işittiklerinden memnun bırakabilir
sel· bahtiyar oluruz. 

Kendilerine .. hoş O't-ldiniz" derken 
doğulu ev sahibinin do v ulu misafire 
karı gösterdiği, onların da b

0

zim de 
malumumuz misafirperverliği gös
termek isteriz. 

Burhan BELGE 

n· (uı·ultayın· 
Tez göndermek için 

müddet uzatıldı 
İstanbul, 22 (A.A.) - Türk dil ku

rumu genel sekreterliğinden: 
Üçlincü türk dili kurultayına tez ver

mek istiyenlerin müracaat müddetleri 
bitmiştir. Bir tez vereceğini bildirmiş, 
fakat tezinin tamamını henüz gönder
memiş olan arkadaşlar için 31 temmuz 
1936 akşamına kadar tezlerin bitirilerek 
Dolmabahçe sarayında kurum genel 
sekreterliğine gönderilmesi ehemiyetle 
rica olunur. 

İzmir l?uvarında 
Trakya pavyonu 

Edime, 22 (A.A.) - Milletlerarası 

İzmir fuvarında modem tarzda açıla
cak olan Trakya pavyonunun hazırlık· 
Ianna başlanmıştır. 

Pavyonun inşası için hazır olan para 
İzmir'e gönderilmiştir. 

Boğazlar 
(Başı 1. inci sayfada) 

denize girmelerini tahdid eylemektir. 
Sovytler birliğinin ikinci hedefi Ka

radenizdeki sovyet gemilerini diğer sov
yet limanlarına götürebilmek ve bu li
manlardan Karadenize getirebilmek hak
kım kendisine temin eylemekti. Bu al
man ve japon emperyalizminin ve baş
lanğıçta İngiliz delegasyonunun da mu
halefetine uğradı. Sovyet filosunun bir 
yerden diğer bir yere gitmesini tahdid 
siyasetinin imkansızlığını anlamış olma
sından dolayı İngiliz hükümetini tebrik 
ederiz. Böyle siyaset açıkça sovyetler 
birliği menfaatleri aleyhine olurdu. E
ğer İngiliz hükümeti Baltık denizinde 
bir filo yarışının neticelerini önlemek 
istiyorsa deniz silahlarını tahdid içın 
milletlerarası bir anlaşma elde etmeyi 
aramalıdır. Bittabi böyle bir anlaşma 
bütün devletlerin menfaatlerini gözet
melidir. Sovyet Rusya herhangi hır mıl
letlerarası silaWarın t<>.hdidi lehinde 
oldugunu şuphc götürmez bir tarzda 
isbat etmiştir. Ancak bunun kendi em
niyetini koruması şarttır. 

Sovyetler birliginin çok mühim olan 
üçüncü hedefi de boğazlar anlaşması
nın Milletler Cemiyeti paktı çerçivesi 
içinde olması idi. Sovyetler birligi Mil
letler Cemiyetinin muhafaza ve tarsini 
ve sulhun kollektif bir tarzda teşkilat· 
landırılması için mücadele lüzumundan 
ilham alarak harb sırasında tecavüze 
uğrayana yardım için Milletler Cemiye· 
tinin kararını tatbik edecek olan harb 
gemilerine boğazlardan tahdidatsız geç· 
melerinin temininde israr etmiştir. İn· 
giliz mukabil projesi Milletler Cemi
yetini tatlı tatlı gömüyordu. İngiliz 
hükümetinin nihayet Büyük Britanya 
kamoyunun çogunluğuna uymuş ve bir 
çok delegasyonlarının azimli müzahere 
tiyle boğazlar anla§masmı Milletler 
Cemiyetinin paktına ve ruhuna istinad 
ettirilmesi lüzumuna bütün delegasyon· 
!arını ikna edilebilmiş olmasını se
lamlamak lazımdır. Sovyetler birliği si
yasetinde Milletler Cemiyeti paktını 

ne kadar ciddiyetle göz önünde bulun
durduğunu ve bu paktın tatbiki için 
ne derece ciddiyetle mücadele ettiğini 
ispat eylemiştir. Bu, bütün muarızla
rımıza göstermelidir ki sovyetler birli
ği Montröde bencil bir siyaset peşinde 
koşmamış fakat hareket tarzı yalınızca 
sulhun kuvvetlendirilmesi endişesin
den ilham almıştır. 

Alman matbuatı konferans neticele
rini şiddetle tenkid etmekte ve Çanak
kalenin sovyet - fransız ittifakının eli-

Romen Basım 
"l\lontrö konferansı, harhdan

bcri miisbct neticelere Yaran 
biricik konferanstır.,, 

Zorile'den 
Bükreş, 22 (A.A.) - Montröde İm· 

zalanan boğazlar mukavelenamesi Ro
manya absını tarafından geniş surette 
tefsir edilmektedir. 

Diminea~a ezcümle diyor ki: 
"Milletlcrarası vaziyetin inkişafı ve 

bilhassa Akdenizde muvazenenin değiş
mesi Türkiyeyi boğazlar rejiminde de· 
ğişiklik taleb etmeğe ve bilhassa Ça· 
nakkaleyi yeniden silahlandırmak hak
kını istemeğe sevketmiştir. Türkiye 
boğazlar ıtek taraflı olarak teslih fik
rini daima reddederek bütün hareke
tinde Milletler cemiyeti usulüne hür
met göstermiştir. Yeni mukavelename 
ile kabul edilen prensip kollektif em
niyetin daha iyi bir surette işlemesini 
teshildir. Mesela Romanya bir tecavüze 
maruz kalırsa Fransa boğazlar vasıta· 
sile yardıma gelebilecektir. Sovyetler 
Fransa ve Balkan antantı tarafından 

ileri sürülen metnin İngiltere tarafın
dan kabul edilmiş olması keyfiyeti, 
Fransa ile Sovyetler birliğini birbirine 
bağlıyan karşılıklı yardım paktı esası 

içinde fransız - sovyet iş birliği bakı
mından çok büyük bir ehemiyeti haiz 
bulunmaktadır.,. 

Zorile gazetesi ise diyor ki: 
"Montrö konferansı, sulh andla§nlD

larındanberi yapılıp da bütün iştiralc e
denlerin menfaatlerini tatmin e.len 
mDsbet neticele11e varmış olan belki bi
ricik konfera11stır. Bu konferansta Tur
kiyenin taleplerini kabul eden bir an
laşmaya varılabilmiş ve Türkiye bütün 

1 
bu müddet içinde milletlerarasr niza
ma hürmet eden bir memleket olduğu
nu i pat eylemiştir 

ULUS 

ve dünya gazeteleri 
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~-;..-"" 
ı~;= -•l-- ~· .. -···-
ı::-=~ 

--'"•!:> -,-- - ·· --

Mılletler Cemiyeti mahfillerinin fikirler ini ne~reden La Trihu.ne des Nation 
gazetesinin 16 temmuz tarihli sayısında çıkan, me~hur karikatürist Derso ile Ke
len'in yukarıki karikatürlerini alıyoruz. Bu karikatürlerin üstünde: "Çandkkale 
boğazı kapılarında", ve altında da Türkiyenin müsaadesi olmadıkça bogazlardan 
geçilemiyeceğini .:ınlatmak için: "L:itte n kapıyı açar mısrnu?" sözleri vardır. 

ne geçtiğini avaz avaz bağırmaktadır. 

Şurasını ehemiyetle kaydetmek icabe
der ki, ortada bir askeri fransız - sov
yet ittifakı yoktur. Mevcud olan şey 

karşılıklı bir yardım paktıdır. Almanya 
bu pakta müsavi şaktlarla iltihak ede

bilir. Bu da ispat eder ki, bu pakt Al
manyaya karşı bir mücadele silahı değil 
fakat saldırana karşı bir silahtır. Mont
röde Almanya .aleyhtarı blok arasında 

bir rabıta degil m0 rkezi Avrupa sulhu 
ile Karadeniz sulhu arasında tabii bir 
münasebet kuruldu. Faşist alman mat
buatının sovyetler birliği ile Fransanm 
Türkiyeyi bir silah olarak kullanmak 
istediklerini bağırmaları, balkanlardan 
şarka dogru yeniden ileırlemeye teşeb-

• giliz 
Ticaret ve anlaşması 

hakkında bir sual 

lngiltere Ticaret Nazrrr B. Runciman 

Londra, 22 (A.A.) - Royter bildi

riyor: 

Avam kamarasında, türk - ingiliz 

borçlar anlaşması hakkındaki suallere 

cevab veren B. Runciman ezcümle de

miştir ki: 

"- : 1 temmuzda ingiliz bankasına 

yatırılan paranın yekfınu aşağı yukarı 

350 bin isterling idi. Bu tarihe kadar 

yapılan tediyat da aşağı yukarı 345 bin 

ingiliz lirası idi. Türk hükümeti, anlaş

manın tatbikini iyileştirecek tedbirleri 

görüşmek iızere yakında Londraya de

legeler göndermek hakkında lngiltere

nın yaptı~ı daveti kabul etmiştir.,, 

büs eden Almanyanın Türkiyeyi ken
disine ram edememiş olmaktan doağn 

memnuniyetsizliğinin ifadesind~ baş

ka bir şey değildir. 

Sovyet kamoyu muhteviyatı itibari
le sovyet1erin Karadenizdcki hayati 

menfaatlerine uygun olan, bizim dos
tumuz bulunan Türkiyenin boğazlarda· 

ki hakimiyetini kurmak suretiyle meş· 

ru menf aatlarmı tatmin eden ve niha

yet bütün sulh istiyenlerin bekledikle
rini yerine getiren Montrö mukavelesi

ni hararetle seliimlar. Milletlerarası kol

lektif emniyet teşkilatının dostları, 

Montröde ehemiyetli bir meydan mu
harebesi kazan:nışlardır. 

Avam Kamarasında 
talcdir tezahürleri 

Londra, 22 (A.A.) - Roytıer bildi
riyor : 

Avam Kamarasında, boğazlar anlaş
ması hakkında beyanatta bulunulması
nı istiyen bir mebusa, B. Cranborne, bu 
hususta yakında beyanatta bulunacağı 
cevabını verdikten sonra liberal muha
liflerden B. Mander bir müdahalede 
bulunarak demiştir ki : 

"- Türkiyenin hareket tarzı, barış· 
cılığa doğru bir değişiklik bahsinde, 
Almanya için çok mükemmel blr örnek 
teşkil etmw; mi?,, 

B. Mander'in bu mlidahalesi alkış

lanmıştır. 

Almanya ve İtalyaya 
haber verilecek 

Londra, 22 (A.A.) - Dış işler ba
kanlığı, Almanya ve İtalya işgüderle· 
rini perşembe günü Londnıda toplana
cak olan üçler konferansından ha'ler
dar etmiş ve kendilerine tebligin met· 
nini vermiştir. Bu hadise, Roma ve 
Berlin'in, görüşmeler safhalarından ha
berdar tutulacağı hissini kuvvetlendir
mektedir. 

Sovyet tayyarelerinin 
büyük hava yolculuğu 

Moskova, 22 (A.A.) - Moskova 
saati ile saat 23.10 da ant 25 den gelen 
bir radyo haberi, tayyarenin gayet iyi 
bir vaziyette olduğunu ve Petropavlos
ka doğru yürüm~kte bulunduğunu bil
dirmektedir. 

BB. Stalin, Molotof, Orconikidze ve 
Dimitrov, tayyare mürettebatına bir 
radyogram çekerek tebrik ve temenni
lerde bulunmu~ardır. 

Lozangünü 
Lozan zaferinin yıldönümü dl~ 

betile yarın akşam saat 18 de An 
halkevnide bir tören verilecektir. 11.~ 

Halkevimiz bu büyük bayratıı ~ 
müz için güzel bir program hazırlJSlll' 
tır. örtl 

Törene herkes gelebilecektir. '1' 
kartları Halkevinde dağıtılmaktadıt• 

B. Tahsin Uzer 
Gençlerimizin şark 
seyahatı etrafında 

izahat verdi 
Erzurum, 22 (A.A.) - üçündİ d' 

mumi müfettiş B. Tahsin Uzer, rrıub" 
birimize şunları söylemiştir: 

- Muhtelif meslek ve sanata rrıtıt" 
sub batı genç münevverlerini doğu di' 
yarını ziyarete davet ettiın. Meınle~ 
için bilhassa genç evladlarmıız için çoll 
hayırlr, faydalı ve isabetli olan bu ıef" 
hata her meslekten muayyen bir ııİI' 
bet dahilinde yüzer kişilik irfan kafile" 
terinin birer ay fasıla ile gelmelerini r 
lahlılardan rca ettim. Seyahatin kolJf' 
!ıkla, şenlikle, istifadeli olarak geçrrıetl 
için Ankarada, lstanbulda, bir koınitC" 
nin tefkilini ve komite ile müfettişlik •• 
rasında zaman ve mekan tayin edere) 
görü~tükten sonra bir program tesbitİ' 
ni hiikümeti merkeziyeden diledim. giil" 
türel teşekküllerden ayn ayn müracatt' 
lar, telgraflar geliyor. Bu yolda münfC" 
rid teşebbüslerin ve hedefe göre uygutl 
bir netice vermiyeceği düşlinccsiyle dO" 
ğuya gelecek gençlerimizin bu koınite 
ve partiye müracaatlarım isabetli gör
düğümü Anadolu ajansının tavassutiylt 
alakadarlara arzederim. 

Trakya köyleri için sine"' 
ma ve projeksiyon maki .. 

neleri getirildi 
Edirne, 22 (A.A.) - Trakya köylii 

leri için Berlinden getirilmiş olan siııe" 
ma ve Projeksiyon makinelerinin ilkte• 
rübeleri çok muvaffak olmuştur. Bunlal 
hem alır ve hem verir makinelerditı 

Türk kültür hareketlerini yaymak ıçiıı 
bir yerden bir yere taşımak, köylüleri 
toplıyarak göstermek kolay olacaktır• 

C.H. Partisinin temelli kültlir işlerinde 

kullanılacak olan akimülatörlü radyO" 

lardan elli tanesi de büyük köyler içiıı 
ısmarlanmıştır. Bu radyo akimülatöl" 

leri en az ıs gün idare edecek ve boşa• 

lınca en yakın elektrik merkezindcJS 

doldurulacaktır. 

UzW1köprü kavunları 
Edirne, 22 (A.A.) - Bu yıl Uzun· 

köprü kavunlarının Avrupaya sevki e• 
konomi bakanlığınca kabul edilmiştir. 

POLiSTE: 

Bir yankc icilik 
Ulus meydanında dolaşmakta iken ı-ıa• 

aan oğlu Hasan tarafından cebinden Uy 
lira kıymetindeki saatin aşırıldığı Ana· 
kucağı bekçisi İbrahimin şikayetindef\ 
anlaşılmış ve polis işi tahkik etmiye baŞ" 
lamıştır. 

Meydan Palas lokantasının 
camı kırıldı 

Meydan Palas lokantası önünden geç
mekte olan müteahhit Feridunun metre• 
si Bedriyeye söz atmasından hiddetle· 
nen garson Mehmed Emin ve arkadaŞ,
ları Mustafa ve İbrahim Feriduna hücuO: 
ederek tokatla dövmüşler ve kendileri"' 
ne mukabele eden Feridunun attığı tat 
lokantanın camına isabet ederek kırıl· 
mıştır. 

Polis hepsini yakalamıştır. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Rakıdan sonra. l"a' ga . 
Mukaddem mahalle"İnde oturan şofof 

Muharrem ve metresi Sevimle arkadaşı 
Ahmed, çiftlikte rakı içtikten sonra ktS
kançlık yüzünden kavga etmişler ve 
Muharrem Sevimi bıçakla kolundan ve 
bacağından yaralamıştır. Suçlu yakalan
mış ve yaralının tedavisi yapt1nlmışt r 

Ustabaşılarını yaraladılar 
İşlerine nihayet verdiren u tabaşı fb· 

rahimi başına tuğla vurmak suretiyle y:l 
ralıyan Ön Cebecide Halidin i atında 
çalışan Şükrü ve Ali polis t r )• • 
kalanını lar<lır. 
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Moatrl zalerlDla Tardda alllslerl 
Memleketin dört bucağından sevirıç telgrafları geliyor 

Boiasların ordumuz tarafından ifgal ve ıalalcimini nıieyyl;I oLm Monırö nıulcaelaiaıln lm
sa.ı •uretile kasandan mfer yul'dun hsr tara/anda coılmnlrılda • blıyülc tnalıilratla ıald 
edilJnektedir. Parti te§ekkü.lleri nden, milli cemiyedenMn .,. dfler ıe,elclclillerden Pard Genel 
Sekreterliiine gelen bir çok ıelwrafltır bu meaı.ıı Pnü lcuılamakıaclır. C..tenaü bu ,.,.,._ilan 
•ırulyle ftefredecekdr. 

BUYU'KADA'DAN 

Lozan eaerini lıfontrö'de yiicelterek 
btirea 9uurlu çalıflDI. ve ytlce ISndenlea 
hu alan uluıun ve ona dayanan parti· 
mlda en temis O.ynmmı kutlans. 

Adalar Kaynwbmı R. Aybt, C. H. 
P. Adalar Btk. S. Hararlı, Belediye 
mlmeuiJl AYDi Yatız, Gençler birllli 
8. Oz. 

GUDUL'DEN 

Türk tarihine pnlı bir yaprak dalla 
katan bolular saferlndea ldd OUll 
nahiyeli halkı 1nglli cumuri,_ ve 
türk ulularına karfr derin minnet ve 
9ükranlarmı ıunar. 

Güdül kamun şarbayı Arif Altay, 
C.H.P. Başkanı Hüıcyin Yağcı. Ocak 
bfk. Ali. 

BAY J.ZIT • 1STANB'ULDA1ll 
Memleketin emniyet ve seUmetim 

ttmin eden Montrö muzafferiyetinden 
dolayı tebrik ve tükranlarımızı arzede
riz. 

EminiSnü Halkevi bqkanı Aglh 
Sırrı, Eminı5nil parti bafbnı Tevfik 
Uru, Eminönl belediye Mel Agih Alp, 
Esnaf tefe1ddllleri um•a Hilmi, 1Ca· 
rahatan Ticaret Oduı aamına birinci 
reis veklll Ahmet Kara. 

P'ENER'DEH 

llemlebtla eamı,.t w •'l!Mtla,I 
teııilD: .- lloatr& ....... ,_.,,,.tjDdiın 
dolayı tebrik n tetelddlrtm'mıiUI ...._ 
deris. 

T. H. K. P'ener bmun bqbm Atıf, 
ltdday ıreoer kamun mpını R. Yal
pa, Pener kormunkolu bqkanı Sami, 
S6nmez, C. H. P. Halı Fener Kamunu 
yönkurul batkanı Dr. H. Ertuğrul 

AYAl'TAN 

Jlontr6 tcoamanınnm tdUMtil 1ICe 
menfatlerhıe uygun olarık 10na erme
li bu suretle en tabii bakkımrs olan em
niyet ve lstiklalimblo acuna tanıtıhDI· 
11 mUnatebetlyle Ayq halkının tilkran 
tarım arzederiz. 

C. H. P. bqkam S. ltöbal. Ayq 
prbaylık bafkaııı ö. O.,oret. Kızılay 
ıc. Batbnı A. V. Giray, C. E. K. ba~ 
kanı Ş. JCarakayaJL 

BURSA'DAN 

Cumurlyet alanım dolduran on bin· 
terce bunalr MontriS hmalmmasmm 
mtjdeatnl g&kleri dolduran bu sevlnç· 
Je kutlayıp aralarmclakl karann udecce 
vatrtaa olan bu atırlarda parti ballı· 
lıpnm en içli ve ucak duyguları var
dır Uluul pfimbln lf&retlerilo ane 
kollllll ve uyıla1DJ18cık lcadar çok olan 
e1erler ansmda burin kuandan bo
tuıan kapama bqanımdan atOril 
N1&ı -ft befbJıiımuı tekrarlans. 

Ha!Uvl Bık. A. T. Aycan. Uray 
Bfk, C. Az, ilbay, C. H. P. ilyinkurul 
'Bık- 1- R. Soyer.Maliil gaziler kurumu 
adına Saffet Yılmat: Türk ıpor kurumu 
Buna bölgeal Bfk. Tahir Yetimen. Ço
cuk esirgeme Bşk. Dr. Rıza Tabir, Kı
sılay Bşk. Rauf Avcrotlu. Tecim ve 
encltistri e>d111 Bsk. RO•tö Eeel, TUrk 
Han Kurumu Bşk. A,ır. 

EDIRNE'DEN 

Ula lndeılerinin. dahiyane idareleri 
tıtı.k lnanfılıra inandıra yirilyerek 
•llflllll daha çetin olan bant yolu Ue 
Moatll aferini kuanan uym " aes· 
kin. hctllerine bl'fl •ruhnu balh· 
Jıldar tapyu edinsclilerin ıu andakı 
JDelut netice lnfin4e duydu.klan mlf
terek heyecanlarını BOnsus •rsılan

Jlll•la aneyleriz. 
Bdime nliıi ve C. H. P. bafkanı O. 

Şahinbaş. belediye reili Halkevi bat
bm Bilgen, Ticaret odası rein R. 
Vanfar, ziraat odur reiıl O. ıc.oman. 

EY'OP'TEN 

Türk yurdunun emniyet ve ıelime
~ temin eden Montrö nferini kutla
tJz, 

~ 11. P. Eyüp İlçe bqkam ll. lta· 

rım, Kızılay S. Öneç, Hava Kurumu 
Emin Seneli!, Belediye clirektlrtl Ha
luk Pepeyb, Çocuk kurumu P'eysullah. 

TRABZON'DAN 

Yurdumuzun ve dünya sulbunun 
emniyeti noktasından Amıas edinclllf· 
miz bolular itinin mllU menfaatled
mbe ıare bitlrilmlt ol!!Mım•n dola· 
yı duydutumus blyflk 1evlad derin 
aaygılarımıda anederis. 

C. H. P. nylnkmul Bfk. vekili vali 
nklll 11'. Polat, Şarbay V. Klmil Dede
oflu, Halkevi ba9kanı Z. Saruhan. 

MUDANYA'DAN 

Uluıumuz için dünü kurtaran ve 
yarını hazırlıyan partimizin boğular 

.zaferinin neteainl dqya doya tattıfı· 

mr.z bu mutlu gecede ıiz bü~lderimi· 
21 IODIUS Aygr ve 9Ukran ~ğblıkları
muı aunanz. 

Urbay Q. Atılgan, Halkevi bfk. R. 
GUrman, C .H. P. ilçe yönkurul bfk. 
Bapran, Dinç apor kurulu bşk. A. Ön
el, Çoculı: elirgeme kurumu bfk. M. 
Ali Demjr6z. Kızılay kurumu bfk. 
MuhllL 

SINOB'DAN 

Montra mukavelenameainin imzuı 

mUaatebetlyle yapılinuı gerekli olan 
hanrlıklar .-men bltlrlbİlıiftlr aayp ........... 

~~·ı-mn 

• 

ELAZIZ'DBN 
Devletimbl ve milJedri•t daüna 

bnete muvaffakıyete,~ )'Gce 
.,.n:lnin llontriS'de tmandılc bilylk 
saferden dolayı ıenit MVinsler kat
merli minnetlerle tebrlklerimid •111-
larla ıunanz. 

Tunceli valin Alpdopn 

GÖKSUDAN 

Yurdumuzun ve ululUJDUUD ıtven
lik ve 1elametini atbyu bolazlar 
lı:onferanundald blylk antftffakıyetl 
ilçemiz halkı büyllk bir sevinçle timdi 
sallık aımı.tır. Yurdumusun bani ve 
halilklrı olan büyük aaderimb Ata· 
türk'Umilzün yüce partlliııl ve onun 
•ygm ve yüce hükümetlid bu parlak 
muvaffakıyetten dolayı lllldnet ve f(lk· 
ran dolu yüreklerlmisle ilçemlı halkı 
adına kutlar 1evgi ve uyaıtarımısı ıu
n.aru. 

GC>bun belediye relat A. Çalık, C. 
H. P. reiıi H. Amasya, Tayyare I· te

in Cotbn. Ziraat oduı Btk- Turan, 
Ticaret odası mtlme..W il. Cantürk. 

BEl)lKTAŞ"l'AN 

Memleketia emniyet ve 111lmetinl 
temin eden Kontra musafferlyethıden 
dolatı tebrit ve tepkklrlerimbl arn
derü. 

llflktat beledlyetinden Snket Al
tmaltv, ~elen ırtkrl Onn, Halkerin· 
deia Arlt& 

ispanyada ıs yan gen ~liyor 

(Bqı ı. inci aylada) 
Mola'nın kumandam altincla bulunmak· 
ta, dileri de cenubdan iledemekte olup 
buna da ıeneral Pranlro ln•nwnda et• 
mektedir. DOn a1Epm Barcelone ve ~ 
rona'da yeniden bir takım kariaphklar 

çıknuftıl. • bük' u tin' Barcelon telsiı iatllyonu, me 
m&dı,..ıam• temin için ganuııtı kuvvet· 
1eri ~ iatemlttir. 

Banelon telıiz iıtuyonu, hüldime
tin müdaf aaıım t&min için gönUllU kuv
Yetleri gönderilmeainl iıtemiıtir. 

Barselon Garnizonu 
isyan etti 

Hendaye, Z2 (A.A.) - Dolapn bir 
pyiaya göre Barcelone carnisonu. is
yan etmif ve hllktimet yeniden Madrid
den takviye kıtaatı iatemiftir. 

Elcilik memurlan aynbyorlar 
Bayoone, 22 (A.A.) - :Madrid'deki 

İngiltere, Pransa ve Felemenk elçilikle
ri memurlarr, Framıa'ya gitm k üsere 
dün San-Sebaatiya an aynlmıtlardır. 
Bunlar, Behobla ya nmda h dudu a
prken komilniat m •ler tarafından 6-
zerl~rlne ıte• açıl"'rştır. Pransıs elçlU
.liği katibinin otomobilde beraberinde 
göttinnelrte olduğu iki diplomatik çaa
ta qunlarla deltnm!ttif. 

Hükümet vaziyete hakim 
oluyor 

lladrid, 22 (A.A.) - DahilİJ'e nan· 
rmm blldirdiiine ,ere, Sara~ betin· 
ci fırka kumandam W ceneral Cabancl· 
Ju. ı 938 • 1938 amJfllitına ıiıe*u1ıfM· 
tUn efrad baklanda amumt .aedA:rlik 
ilin etmlf ve lrendDedne llemell butln 
kqla1arl rftmek emrJm venniftlr: Hl· 
lriimet, bu emri Wlerirı muvaffüdyetliS· 
liklerinin bir delill aurethıde t.Eair et• 
mektedir. 

Hüktlmet bu sabah bllerin büt'lln is
panyada hezimete uğratdımJ olduk1arırtı 
yalnu SarafOIH" ile smı ve \'atıadotla 

mmtakalarmm iltllına tefld1 etmekte ve 
buralarda htlkUmet kunetlerinln ml
cadeleye devam eylemekte olduldanm 
bllclirmfttlr. 

Bucfin Madrid'de IBkGn hflkflm lflr. 
mektedlr. Sokaklarda milislerden pek a 
efrada teaadilf edilmektedir. Çtlnktl bur 
tann eberili, kilere karp barb etmek 
üzere Saracoae, Burgoa ve Toled'e 
aevkedilmiflerclir. ili~ ..,~.,...,.. •. 

ı,,..;. B8pelcill B. B•nlo 

Baneton'da •Wcan hUldlm sürmekte
dir. O-da ldlkimet vuiyete blklmdir. 

Filohareket etti 
Tana. 22 (A.A.) - İspanyol billdl· 

met ffloeUaah bU)'fik bir kısmı, dh ak· 
..- uat H da Tanca'dan hareket et
mlfllr. 

Ali kunetler kamandam ıeneral 
P'ranko, bWdlmet ceıııileri 1imam terk 
e~ takdirci& Tanca'ya taanu. e
c1ece~ ~ •bmJDda biJdinmtdr. 

Biuiun G&eıine iapan19l JM>uolotu, 
remı 1mıiüıdanlantıdü 'Tanca'nın blta
r.ı vul,etirie ~I ıelmtaileli ~ li-

SILIVRİ'DEN 1 
Bolular mukavelelinin lmzaıı mü

nasebetiyle COf kun 1evinç lçeriıinde 
bulunan halk nanıtna derin uygıları

mızı ıunarız. 

Gençler birliit, belediye Bfk. Ah· 
met Öney, Aslan. 

ANTALYADAN 

Bolaztardald türlı: haldmiyetl saf .. 

riol Antalyalılar namuıa kutlar ve bal· 
km partimize kartı beıledill tonım 
ıllkranlarmı nyıılamntı ıuııarım. 

larbay N. Aldu.tı 

SAMA Tt'A'DAN 

Her ,eyde her yerde her zaman ulu· 
sun yoluna ıtık uçan partimldn mtl• 
mealli olan ıln Wlyllk safer mBnalO• 
betile IODIUZ fUkran ve •ypnm IU• 

nara. 
S1111atya Sllmer apor batlranı Rl1ttl 

Diktürk. 

lST ANBUL'DAN 

Montrö muafferlyetlnden dolayı 

tUkran ve tuimlerlmid arsederiz. 
Türk Maarif Cemiyeti İltanbul Kıto 

rulu Bqkanı hmail Hakkı SaymkuL 

1ıl0RBJl'TB'DEN 

Partimizin glttlfi IUlbçu ve dürtlıt 
ll}'allW ulu11 UnlU blt zafer daha ka· 
•andırdı bu bUyük gGnB kutlayan mfl· 
refteliler partilerine balhlıklarmı tek· 
rarlar, •ycılarını ıunarlar. 

Muhtar Yuıcr, Aytaç 

KEWNDEN 
YOet uıuaumusun UnllnCl her Aman 

oldulu gibi bolular nauahedelinde 
ı&klere çılrarln bllyük 8nderbnld can
dan kutlular sevgi ve uyplanmm •· 
narıı. 

C. H. P. S.,bnr Y. il. 0 ......... , 
prbay Y. H. Qanclo .... Hlmqel Btfal 
Bfk. R. O&aen. Kmlay •lk J>r. Hıcl. 
Bava B:lll'UIDla 8fk, B:. Pebllvanlı. ZI-

Fransada 
Büyük Nafıa işleri 

B. Blam, ba propuaa elde ,.pr1. 
makta olan tecrlbenln lalklm ...ıann. 
dan biri oldupu ehemlyetle kaydet
mfttlr. HUktlmet, nafıa itlerinin ilk Jm.. 
mmm HM IOllUDa kadar bitlrll.bilmetl 
lçla dart milyarlık bir iatllau akdetmek 
here mezuniyet latemektedfr. 

mana terlı:etmeledal rica etmlftlr. KODtıo 
rol komitell, tnpu., franm ve ltalyaa 
bahriye1ilerinia lrıoneo1oehanelerl muha
fua etmeledne bnr veradftlr. 

Ali lmnetler, Tanca IDllltüuı hu
dudaDda ..., kurmuflarclır. 

l.lerin elincle olan yerler 
Londra, 22 (A.A.) - Royter ajm

lmlft atrendltfne can Us w ORtu. ba
tla lıılMri4 tinrlne ~ ... 

-- birill ~ .... .... 
il de~ ft c.dis ... ...... 
clir. Aliler, ya1ms tlmalde tuafdar -.. 
anmaktadırlar. Cemıbta vulyette b 
nnWık vardır. Kırk bq eyaletten on
dlll fulul llilerhı eline ıeçmiftlr. Ba 
eyaletler, ValladoUd, &arqo.e. TeJe. 
de, Hunca, Vittoria, Burıoe, 8ecofta, 
Cordo Corcleu •• 8eville'dlr. 

13 komiiallt tefi~ 
Bayon, 22 (A.A.) - lapuıyol Jw• 

vapuru, 13 komUnltt telbd hllDUen ita 
Sabiltlyen'den bprak buraya Plıı!dt • 
tir. Stwiıar ve mlbhnmet mtliadere .. 
dilmlt ve bmUaiat llfled. daima fraa. 
ııs mabmlannm ._.... bul....a 1-
atN, 1td>eat bıralnl1111fm• 

OçWDt ........ 

Baneloa. iZ (A.A.) - iki fnura ae 
mili. Batlelon'cla otutaa ut W. fnn1m 

alma1r t&ere buraya pJlnittir. Gemiler, 
1tu fralllıslm llanil)'aya ıltflrecetdv. 
dtr. 

Sen - Sel>utlyeıtae ianfıklık 
Hendaye. 22 A.A.) - len- SabMti • 

yen'de IOkak arbedelerl wkua plmektıe 
oldup ve sivil vaUnüı mıkanuu yeni· 
den pçmek O.ere tebre ~ •ttltl 
~l..,.kte,4ir. 

raat Banka11 Ş. Görgün, Tarım koope• 
ratif Bık. K. Aytaç 

TUR HALDAN 
Boğazların haki:niyetimi:r.e geçnıesl 

mtlnuebetiyle ta içten puyduğumu& 
cotkun heyecanla aayıı ve tebrikleri• 
misi IUftarız. 

Belediye reili Sami, C. H. P. BtL 
GUnteL 

KADllCÖY'DEN 

Yurdun emniyet ve •llaaetlnl tem 
eden Montns muafferlyetlnden aoı .. 
yı içten ve tonaua tebrik ve tqekJdlrl9. 
rimisi arzedln. 

Belediyeden lhlUl AAk, Partld• 
Naci Koral, Halbnnden Celal .-.. 
ven, esnaf te,eklriillerlnden Şeykl, 
Sunpr ticaret odamdan Perit Hamal. 

ERZiN CAN'DAN 

HWdlmetlinlzin bUyUk bir dettek o
le partimizin ton uyalll mücadelede 
teinia ettllf saferi ulUIUIDUS için .. 
bUylk pref telakki eder. Saym lnder
lerimizl derin 1aygılarla tebrlt ederiz. 

Öiretmen birliii Bfk. H. Eltutat1 

Halkevi bqkanı K. Altunok, Parti 
Btk. vali P'. Özen, Zirut Baftkalı lld. 
Altunok, Tecim odau BP. Malatjatr, 
Çocuk esir~ Bp. B. Aldü11rlı 
l&rl.>ay I{. A1tunf>k. Hava Kunuma 
Btk. il. Bln16l· Ulueal ekonQad kuru
mu Bfk. De~lyok. ıc._ıtay Bık. il. 
Ataaev. 

NALLIHAN'DAN 
1Curtulu9un4an beri ulU1umma ı.. 

yık oldufu safere ubıftınn ytlce patlı 
misin bolazlar me•lelinde ı&atenlllf 
muvaffakıyetin telırafı cumurlyet aı.. 
nmda toplanan bJnlerce ba1b obncla. 
Duydutumu '"'as IODlaadar. ut. 
varblnıam hebu dllellyJe toum 
Ayp 'ft bafblıklarımın arnderfa. 

tlçebq Y. R. Bllpr. Şarbay &. 
Mutia, Parti Bqbnr B. Kutlu. T, K 
B:. Bfk. llkrtl. Kuılay Blfbm iP. lıleW 
ren. Çocak Bllrpme .. Bfk. ır. Gire& 

KALTBPWDBM 
Blylk ahaaümmun uyıus tarihal 

bqanlarma bu bUytlk musafferiyetla 
llaftllnclen cluydutwnuz IOYlng1erl tHı 
rlklerlmlde IUMl'U. 

Maı-... ~ ·-•a farba7 ~ 
Yl)it, C. lt P. ---ı C: 'A.W, 
Hava Kurama B&flranı l.....ıı n.r, 
Kınlay Bqbnı 8. P. Onar, ~ 
alrgeme Kurumu bqkanı GOcer, Gent
ler Blrlili Batkanı S. 'Genç 

ICANDIRA'DAN' 

Cumurlyet bllldlmeti 1aye1inde dlflo 
ki tim ve utl htlnyetl olan ıuth1eftl'w 
llllle ._,an ulullar bu ıece de bofuo 
laramn b1se tam verilmeal hakkmı t1ıo 
nıdı bu ~e dolu kalplerimbctea 
dolan duyplara iç babnbflmuı ft 

partlmlsl kutlular uyıı, avplerbald 
aunans. 

Kandıra C. H. P. Otlaef, ~ 
Bfk. S. Er. larbay lmnet, T. H.ılE. ... 
M. ~ Kızılay Bık. Baykal, ~ 
JWr~ IC. Btk. Xandemtr. 

QÖLE'DEN 

Bolulum tahkimine dair tebfiratt 
bu gece ~ aldık. Partiye deria 
baflılrfımısr minnet ve tükranlarmua 
arsederis. 

Ziraat odur Btk. Boalnırt, c. H. 1( 
Bfk. Rtalay, Ticaret Odui Bık- Y 
dınm. 

1!ıma. Hava Kurumu Bfk. )(an. Kıtıı., 
Btk. Aykal, Çocuk Ealr,ıeme B:~ 
Bı)k. Aru. 

TBKIRDAO'DAN 

Türk WUIUllun ı&nwterbü .. ._. 
bal1ı1'R partlmü barıt jolu l1e 
nma oud bnn•t.c:aıau bum. 
acua &ltterdL Bu eqüa bqauy' 
ldrCtaf Wlu en ÇOtkua bir 0,p 
aJkqlarbn bllytlk ı-tWnt -~ 
layp ft ftlknn1arim IUlllt. 

Tekirdal vallal ve C. H. P. 
Hqim lacan, Hava Xunımta 
Oaman0....L 
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dan saygı ve aevgilerimizi ıunarız. 
C. H. P. ve Halkevi Bfk. O. Oktay, 

Şarbay adına Necmettin Ergun, Kızılay 
adına doktor M. Emin Bilgen, Çocuk 
Eıürgeme Kurumu N. Ulu Soy, Hava 
Kurumu H. Kara bey, Ticaret odaıı H. 
inal. 

KAVAK'TAN 

Halkımız boğazlar mukaveleainin 
muvaffakıyetle başarılmasından ötürü 
sevinç ve heyecan içindedir. Bu büyük 
başarıdan dolayı halkımız adma te1ek
kür eder, slı sayın büyüğümüzü içten 
kutlularız. 

Şarbay H. Akal, İlçe yönkurul baş
kanı t. Akal, T. H . Kurumu başkanı 
H. Akın, Ziraat odası başkanı A. Can. 

SİVRİHİSARDAN: 

Yüce Önderin türk ulusuna sundu
ğu büyük muvaffakiyetlerden biri olan 
boğazlar mukavelenamesinin imzası do
layısiyle sevinç ve heyecan içinde olan 
bütün parti arkadaşlarımızın derin say
gılarını sonsuz bağlılıklarını sunarım. 

C.H.P.Akın 

BOZKIRDAN: 

Büyük şef Atatürkün kurduğu mu
zaffer Türkiycnin Montröde kazandığı 
siyasal zaferin türk ulusunun emniyet, 
hukuk, tarih ve askerlik noktasından a
cunda tasdik ?dılen siyasi rüşdünün 

beynelmilel bir vesikası olduğuna nasıl 
güphe edilemezse cumuriyet hiikümeti
nin başanlarının cumuriyet halk parti
sinin yurdda yarattığı vahdetin neticesi 
olduğu da inkar edilemez. Bunu müdrik 
olan türk ulusunun partiye karşı candan 
kopan bağlılığını bu vesile ile de arzet
meği bir borç biliriz. 

Şarbay :Erin, C. H. P: Doğan, K. U. 
Alp, Ç. E. Uluğ. 

SİVASTAN: 

Yurdun güvenliğini koruyan boğaz
lar muahedesinin imzalanmasında parti
mizin ve onun hükümctinin gösterdiği 
yük.sek muvaffakiyeti halkımızın derin 
bi rsevinçle kutladıklarını veminnet şük
ranlarım tazimatımızla arzederiz. 

Vali : Noyan, Şarbay: Tarkan, H. E. 
Göze, T. O: Güngör, Ç. E. Tanrıverdi, 
K. L. İbrahim. 

TALASTAN: 

Ulus ve yurdun selamet ve emniye
ti uğrunda yapılan Montrö muahedesi 
muvaffakiyeti dolayısiyle cumuriyet 
Halk partisini candan kutlar ve saygı
larımızı arzedcriz. 

C. H. P . Mehmed, kamunbay Raşit, 
şarbay Baykara. 

lZMİRDEN: 

20/ 21 gecesi İzmirde imzanın tebliğ 
edileceğini haber alan halk kütleler ha
linde Cumuriyet meydanına toplanmış
lardır. Bundan başka her semtte oraya 
gelemiyecek olanlar da ayrı toplantılar 
halinde eğlenmişlerdir. Sabah ikiye çey
rek kala alınan resmi tebliğ okunmuş 

halk, bundan mütevellid minnet ve şük
ran hislerinin Atatürke, hükümet baş
kaniyle hariciye vekiline, genel kurmay 
başkanlığına ve Parti genel sekreterli
ğine arzını kararlaştırmıştır. İcabının ifa 
kılındığım arzederim. 

İlbay Güleç 

ORHANGAZİ'DEN 

Yurdumuzun tam emniyet. ve inki
pfım temin eden siyasal zaferden duy
duğumuz aonsuz sevinç duygularımızı 
arz ile saygılarımızı sunarız. 

Şarbay: Erdem, C. H. P. Ünal, G. 
B. Ter~ioğlu, K. L. Atay, Z. O. Özge, 
T. O. Evren, H . K. Bilgin, kooperatif: 
Haydar, Ç. E. Dağcıoğlu. 

BULANICIK'TAN: 

Boğazlar konferansının başarı ile bi
tirilmesi ve türk yurdunun kilidlenmesi 
dolayısiyle ilçemiz halkı, ulusun özü o
lan partiye güven ve bağlılığını sevinç
le ulaıtırır. 

C. H. P. Demirel, şarbay Üstündağ, 
H. K. Suad, K. L. Dursun, G. B. Kon
ya, Ç. E. Tevfik. 

BAÖÇE'DEN: 

Montrö zaferini kutlamakta olan ka
tamız halkı büyük partisine candan bağ
lılıklarını sonsuz sevinç ve heyecanla 
•unarlar. 

C. H. P. Burgaz, şarbay Canga. 

PAYAS'DAN 

İmza edilmekle sonuç bulan ve en 
muvaffakiyetli günümüz bulunan bu
günkü cihan sulhunun ruhunda uyandır-

dığı coşkun ve ıouuz derin ıaygılarını 
umum halkımız naınına sunarız. 

C. H. P. Sümer, köyodası Baya.rı lt. 
K. Şanav. 

MUŞ'DANı 

Ulu Önderimizin açtığı nurlu yol Ü· 

zerinde yürüyerek memleket ve ulusu· 
muzun hiç bir .akit unutaımyacağı çok 
değerli boğazlar konferansı muzafferi
yetini candan kutlarken Önderimizin ve 
onunla beraber yürüyenlerin daima ba
§tmızda bulanmalarını diler ve sonsuz 
saygılarımın sunanz. 

H. E. Kotan, şarbay Mergen, M. T. 
Dede, H. K. Karabey. K. U. Şiran. 

MUŞTAN 

Ulu Öndc:rimizin işaretler ile ba. 
ğazlar konferansında gögteıilen muva.f
fakiyet tarihte ve türkün kalbinde yer 
etmiştir. Bundan husule gelen sevinç 
ve heyecanı halk parlak eğlentilerle 
toplu bir halde ve hep birden göstermek
tedirler. Bunu arz ederken bu muvaf
fakiyetten doğan minnet ve JÜkran duy
gularımı derin saygılarımla anederim. 

Vali Mergen 

SEYHANDAN 

Ulusal istiklalimizi tamamlıyan 

Montrö zaferimizi coşkun sevinçler i
!tindc kutluyn adan.alılar yüksek parti
lerine çözülmez bağlık duyguları için
de sonsuz r.aygı ve şükranlarını sunar
lar. 

Vali Baysal, şarbay Berker, etibba 
odası Baltacı, idman yurdu Oral, H. E . 
Ener, mali'ılgaziler Malr, atlı spor Yaz· 
gan, Baro Ergin, Ç. E. Koçate, Maarif 
Cem. Yazgan, Adana spor Saray, tecim 
odası Koçak. z. B. Hura, Tecim okulu
nu bitirenler Sadık, T. S. K. Coşkun, To
ros:.por Dilban, M. T. Errin, Z. O. Avni, 
Çıfei B. Avni, H. K. Gül. 

GÖNENDEN 

Mazide benzeri olmıyan bu muva.ffa
kiyettcn dolayı biz gönenliler tapnak
tayız. Bizleri bugünü ve bu dügünü ya
f8tan Kemalizme ve onun biricik parti
si ne candan saygılarımızı bildiririz. 

C.H.P. Gönen, H.E. Gönen, şarbay 
Akçalı, H.K. Arda, Ç.E. Ersöz, K.L. 
Sarsaltık:, ticaret mümesaili Karadan, 
Z. O. Öngüil, M.T. Hanısoğlu. 

MAHMUDİYEDEN 

Cumuriyet idareı:nUin son kazandığı 
büyük boğazlar zaferinden dolayı Mah
mudiye halkının sonsuz sevinç ve şük
ranlarını bildirmeği bir borç bilirim. 

C.H.P. Hakkı 

KIRKLA RELİN DEN 

Milletimizin ve cihan sulhunun 
emniyeti noktasından önemli olan bo
ğazların tahkimi muahedenamesinin 
imzaiandıgını haber alan Kırklareli hal
kı bu geceyi coşkun tezahüratla kut
larlarken partimizin büyük önderini 
Atatürkün, izinde ve sayın baş vekili
mizin yül..-sek idaresinin kazandığı si
yasal muvaffakiyetlerden dolayı duydu
ğumuz minnet ve şükran hislerini parti
mize arzetmek vazifesini bize verdiğini 
aaygılarımula arzcckri:z. 

Vali ve parti başkanı, Şarbay Dr. M.
Yenibey, Halltevi Aydın, T. O. Kna.f 
Baro Hekim, K. Hekim. Kızılay Cicioğ
lu, Spor kulübü Peksöz. 

AKŞEHİRDEN 

Yarattığı sayısu zaferlere kendi ka
nmm da karıştığı Çanakkale toprakla· 
rmı yeniden ana vatanın yigit gücüne 
kaVUJturmak suretiyle ebedi bir zafer 
daha ilave eden Anafartalar kahrama
nı Ulu Şefimiz Atatürk'ün kurduğu 

yüce partimize :Montrö muahedesinin 
ölçülmeyen bir muvaffakiyetle baf8rıl- . 
masından ötürü bütün Akşehir candan 
kutlar ve ona içten bağlılıklarını sonsuz 
heyecan ve sevinçleri ile tekrarlar. Ya
şasın cumuriyet ve yüce partimiz. 

Parti ba!jkanr Pcrkun, Çocuk e11irge
me K. Benderlioğlu, Ku:rlay Kocak, 
Belediye Ya1çrn, Kunduracılar K. Eder, 
Tecim odası Uruslu, HavaK. Yalçın, 

Demirciler K. Bakırcı, Terziler K. Öker 
Arabacılar K. Teke, Saraçlar ve hancı
lar K. Hasan. Ek:mekçier K. Aydın. Ma
rangozlar. K. Erenel. Berberler K. Tanır, 
İdman Yudu Erenel, Sanatkarlar K. Ön
der, Kasablar K. Cayli, Akşehir banka
sı M. Teke, Ziraat bankası M. Güvenin. 
Lokantacılar. K. Aydın. 

ÇANAKKALEDEN 

Cihan sulhunun en kıymetli hadimi 
olan türk siyasetini her durumda yüksel
ten partimizin hayati bir zaferi olan 
Montrö muahedesinin büyük muvaffa-

uı;us 

kiyeti kartısmda eımalsu ıevinç duyan 
halkmm ba b6yük pnB kutlarken par
tfrine 1rllrmet ve saygdarmr sunar. 

Vili ve C.H.P. başkanı Ataker. Hal· 
kevi v.c ticaret odası Dilmaç, Belediye 
Gire!. Tayyare t· Demirci oilu. Baaak, 
Sumer, Çocuk Esirgeme K. Önal. 

ADAP AZARINDAN 

Türk ulusuna sonsuz istiklal, mo
dern ye yep yeni bir hayat veren parti· 
mizin bu ıon aiyasal zaferi önünde A· 
dapazarı halkı candan bağlılık ve say
gılarla iğilir. 

C.H.P. Başkanı Abasıyanık, Tayyare 
Ş. R. Göktür, Halkevi, Kızılay, Çocuk 
Esirgeme, Ada Spor kulübü Rana, A
dapazarı T. O. Yotem, Baro Baykal, 
AYcular k. Cenker, Gecay spor kulübü 
Cebeci. 

ULUKIŞLADAN 

Turkün özü ve canı boğazların ulu
sumuzun egemen1igine verildiğini şim
di duyduk • .t'artimı.zin ulu zateri ulu
sun coşkun tezahüratına sebeb oldu. Bu 
kc.rrede ulus, partİlıiine ve cumuriyet 
hükiimetine bağhhgını gösterdi. Bu 
cOfkun gün~ıı dolay partimize aayğı 
ve iükranlannı bilcıirirız. 

C.H.P. ba!,lkanı Una!, 1Jçebey Uner, 
Ziraat odası Erbıl, Ticaret odası mü
mcsaili Dündar, T .H.K.B. Azdermazmau 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme K. Arkun. 

SAMSUN' DAN: 

Boğa2lar andlaşmasının ulusumuzun 
emniyet veselametıni temin eder şekil
de sonuçlanmasını günlerdenberi heye
canla bekleyen halkımız, büyük sevinç
ler içinde yaşatmıştır. Cumuriyetimizi 
ulu Şefimizin nurlu önderliği altında şe
ref ve muvaffakiyetli yollarda yürüten 
partimize minnet ve şükranlarımızı de
rin saygılarımızla iun:nağı büyük bir ö
dev bildik. 

Vali C. H. P. başkanı Tuksal, bele
diye Firat, halkevi Baykal, ticaret oôası 
Şahin, T. S. K. bölge Kostem T. H. K. 
Kokak, kızılay Ertekin, çocuk K. R. 
Öztürk, Ulusal ekonomi Ayata, esnaf 
kurulları adına Karagöz. 

ERZURUM' DAN 

Erzurum sokaklarında toplanan doğu 
evladları, istikliilimizi tamamlıyan Mont
rö huccetine kavuşmaktan mütevellid 
tarihi geceyi heyecanla ya§amaktadır

Jar. Bu sevinçli anda bütün partili olan 
Erzurumluların saygı ve sevgilerini ka
bul buyurmanızı arz ve rica ederiz. 

Vali ve C. H. P. başkanı Aykut 

EDİRNE KAPI'DAN 

Memleketin emniyet ve selametini 
temin eden Montrö muzafferiyetinden 
dolayı tebrik ve şükranlarımızı saygılar
la ar~ederiz. 

Karagümrük C. H. P . Dilmen 

ÇUMRA'DAN: 

Anafartalar, İnönünelr, Sakaryalar, 
Anafartalar, İnönüler, Sakaryalar, 

nunda boğazlar zaferinin tadını da bize 
tattıran ulu partimize derin saygılar. 

C. H .P. baJbru Çumrab. çocuk Jcu. 
nunu Oktay, T. H. K. Yılmaz, kızıl.ay 
Gökbilpı. 

İZMİT'DEN: 

Doğular rejiminin türk ulusunun 
arzu Ye menfaatine uygun bir tekilde 
maka.eleye bağlandıp pnu:li haber •· 
lan İzmit halla Cumuriyct meydanında 
Atatürk anrtJ çevresinde toplanarak bu 
pnh muvaffakiyetten dolayı her ileri 
hareketimizin bap vebqanc:m olan Ulu 
Şefimize değerli hükilmet ve partimiııEe 
karp derin minnet ve fiikran1amım ar
zına bizi tavait ettikleri maruzdur • 

Vali ve C. H. P. bqkanı Oskay, be
lediye Öz Hacı Rıfat, baro Pek, lnzılay 
Sarı. T. H. K. Uluhan. esirgeme K. 
Ermat, ticaret odası Babila, T. S. K. 
Acar. 

BEYKOZ'DAN: 

Yurdumuzun &üven ve sağlamlığını 
koruyan Montrö zaferini candan sevgi
lerimizle kutlar, uygı ve tetckkürleri
mizi sunarız. 

C. H. P. batkanı: Gökçen, belediye 
Kurtan, T. S. K. Koktork. 

GİRESUNDAN 

Boğazlar muahedenames.inin imza
lanması genç ve kudretli devletimizin 
en büyük eserlerinden biridir. Partimize 
Giresun halkının sonsuz sevinç ve coş
kunluk içinde sevgi, sayğı ve bağldığı
nr ayni duygularla arzederiz. 

V!li ve C.H.P. başkanı Bosut, Şar· 

bay Dizdar, Halkevi UI&en. Öiret. Bir. 
Erdemir, T. O. Güraoy,K. Abut, Ç. E. 
Naci. 

EGİRDİRDEN 

Yurdumuzun can daman boiazlar 1-
flnln türk yurd ve ulusunun Icablarına 
uyıwı olarak kazanılmuım cumuriyet 
eaalcrindeıı &ayan ve bu saat acvinçler 
içinde olan Egirdir halkının güven ve 
nygdarmı yüksek katınua sunarız. 

C.H.P. başkanı Çelik, Şarbay Çelik, 
T.H.K. Kılıç. 

BEY PAZARINDAN 

Boğazlar muahedesinin bağlanması 

ile ulusumuz büyük bir bapnya kavuş· 
muştur. Bizi bu genliğe ulaştıran parti
mize Jtikranlarmırzı sunar, mutlu ve 
kutlu olmasını dileriz. 

C.H.P. Veren, llçebey Anil, Şarbay 
Torun, K.K. Kiper, Ç.E. Ünlü, T.H.K. 
Abbas. 

1SKİLİPTEN 

Büyük partimizin binbir yaratıcılık 
ve kurtancdığr arasında boğazlar antlaş
ması ile de ulusa kazandırdığı yeni ut
ku kar§ısında sevinçle kaynaşan iskip
lilerin sonsuz kıvanç ve bağlılık duyğu
larını yürekten kopan minnetlerimizle 
katınıza yükseltiyoruz. 

C.H.P. başkanı Köstekçi, Halkevi 
Kuşgöz, K. L. Etem, T.S.K. Aygu, T .O. 
Aka, ç. E. Sentürk, Tasarruf K. İzzet, 
T.H.K. Öztürk, Yümnü. 

İNEGÖLDEN 

Yeni boğazlar mukavelesinin imza
sını haber alan inegöllüler inkilab ve za
fCTlerle tarihimizde parlak sayfalar dol
duran büyük partimize en derin 9ükran 
ve saygılarını tekrarlamağa karar ver
diklerini arzederiz. 

C.H.P. bafkanı Lalne, Şarbay Doğ
rul, Halkevi Lakse, T. O. Güven, 1.Y. 
Aksın, T.H.K. Miğal, K.L. Dıemirok, 

Ç. E. Ergin. 

ZARADAN 

Ulusal partimizin ulusal ıiyaaaai 

Montröde emsalsiz bir zafer daha ka
zandı. Türkün boğazlara hakimiyetinin 
tanınmasını aonıuz törenlerle kutlulu
yoruz Minnet ve şükranlarımızla en 
derin saygılarımızı sunarız. 

C.H.P. ba~kanı Akın, Uray Gökkuş, 
Kızılay Dr. S. Tunal, Himayeietfal N. 
Altay, T .H.K. Şükrü • 

S11RD'DEN : 

Yaratan, yaşatan partinin bugün u
lusa hediye ettiği şerefli zaferi Siird hal
kı namına kutlanıZ . 

Vali şarbay Beygo, H. E. Aykin. 

MALKARADAN 

Türk istiklalinin §erefli sayfalarına 
yeni bir zafer katan Çanakkale boğazı
nın tahkimi hakkındaki muahcdenin tas
diki bu ~ece Malkara halkının heyecan
lı topluluğunda en derin ve sarsılmaz 
bir sevgi ile kutlandı. Cumuriyetimizin 
feyizli eseri karşısındaki heyecan ve 
sevgilerini arzedcr, tanlı ordumuzu can
dan alkışlarız. 

Şarbay Tevfik, C. H. P. Nasuhi 

ZONÖULDAK'DAN: 

Cumuriyet meydanında toplanan ve 
boğazlar mukavelesinin imzalandığı müj
desiyle sonsuz bir sevinç ve aeadet heye
caniyle coşan Zonğuldak halkının öz yü
rekten dileği ve dili ile bu yeni ve büyük 
zaferden dolayı büyük partimize sonsuz 
minnet duygulan ile çözülmez bağlılık
larını ve saygılarını arzederiz. 

İlbay ve C. H. P. başkanı vehalkevi 
başkam Aksoy, uray Entaman, T. H. K. 

Güne], kmlay Yüksel, çocuk ~irgeme 
Uluğ, ekonomi K. Özgün, madenciler C. 
Kerimol, T. maden mühendisler C. Ay
san1 ticaret odası F. İmer, baro Bilgin, 
basın adına Karauğuz. 

İdman bölgesi başkanı Necati, öğ

retmenler birliği Selçuk K. A. Terziler 

C. Tüzün, mavnacılar C. Dar, kundura

cılar C. Mutesim1 kahveciler C. Çubuk, 

lokantacılar C. Sümer, sandalcılar C. 

Akça, otelciler C. Arslan, kaaablar C. 

Mete, bakkallar C. Halil, berberler C. 

Tuna, ıoförler C. Ocakcı, elektrikciler 

C. Refik, ekmekciler C. Soydan, hamal

lar C. Memet, yapıcılar C. Temer, a

centa C. Emin. manifaturacılar C. Rıza. 
eczacılar C. Türkili, Havza aa~lık ko
misyonu C. Un. 

OLTİ'DEN 

Bopdann Türkiye amaline uyg 
olarak kapanmasını temin eden yara 
er Atatürk'e, Yüce İsmet İnönü'ne 
yUbck zekfüı hariciye vekili Te~ı 
Rüştil Arasa Oiti partisi üyeleri e 
bar ve candan hürmet ve şükranları 
ıunarlar. 

C .H. P. Süleyman 

HAYMANA'DAN 

Ulu Önderin kurduğu ve yüksek de 
basiyle idare ettiği ve türk ulusuna ka· 
zandırdığı harikalar zencirine MontrO 
zaferi ile şerefli bir halka daha takaı:ı 
partiye içten candan gelen saygıları 
mızı sunarız. 

C. H. P. Daldal, T . H. K. Okatan, 
kmlay Ali Rıza, çocuk K. Sümer. 

ÜNİVERSİTE'DEN: 

Milli istiklale ve onı• elde edenterr 
yürekten bağlı olan İstanbul üniversite· 
sinin barış yolundan bir aavaşla meıxıJe• 
kete kazandınlan yeni zaferden duydu· 
ğu büyük sevinci ve derin minneti ,.ay· 
gı ve tebriklerimle ulaştırırım. 

Rektör: Bilsel 

BEYOôLU'NDAN: 

Memleketin emniyet ve selametini 
temin eden Montrö muzafferiyetinde 
dolayı tebrik ve teşekkürlerimizi arıe 
deriz. 

Belediyeden Daniş Yurdakul, C. »· 
P. den Meki, halkevinden H. Gelenbeg 
ve Haşim, esnaf teşekküllerinden Sal! 
haddin, ticaret odasından Necip. 

ÇERKEŞ'TEN: 

Boğazlar anlaşmaSI imalanırken ulıJ· 

sun sevinç içinde partiye bağlılığını taY 
il ile bildiririz. 

C. H. P. ba§kanı Ziya, kızılay Dr 
İren. uray Abdullah, T. H. K. M . ş. 
Tunca, çocuk esirgeme Saim, ıpor ku· 
lübü H. Tarhan. 

MERSİNDEN 

Bo~azlar muahedesinin imzalanması 
onuruna belediye bahçesinde toplanan 
coşkun sevinçlerle ıenlikler yapan bin· 
terce mersinlilerin sayılmaz armağanlı 
arasında bizlere bu eşsiz büyük zaferi 
de kazandıran yüce partimize sonsuz 
minnet duygularını ve sarsılmaz bağlı• 
Iıklarını arzcderim. 

C. H. P. Mersin halkevi başkanı il· 
bay R. Nasuhi oğlu, C. H. P. Içel ilyön· 
kurul başkanı B. Bozdoğan, Belediye 
rcici M . Tor. 

T ER?lEDEN 

Boğazlar ko;ıfcransında göriişülen 

hcı kkımızı büyük medeni devl etlerin 
tanıyıp kabul etiklerini müjdeleyen tel 
yazısını 21 7 - 936 pazartesi saat 3 G 

da aldık bu Mcvin li ve heyecanlı günle· 
ri ve da!>ik:ıla. bize yaşatan yüce hu • 
kümetimizin de;;;erli iç bakanı ve genel 
sekreterimiz Şükrü Kayayı bütün Ter· 
me halkı namına selamlar ve daima vaı 
olmalarını dileriz. 

Parti başkanı H. C. Berk, Şarba)' 

Nedim, İlçebay A. Yüksel. 

TOKATTAN 

Montrö savaşman bu zaferini ıonsuı 
tükranlarımla lcutlar, ellerinizden öpe· 
rim. 

Siirt saylavı Suso)' 

URFADAN 

Boğazlar zaferini öğrenen halk bU 
gece büyük sevinç ve gurur duymakta· 
drr. Ulusa devrim ve birlik yollarını çi• 

zerek sosyal ve sıyasal haklarını tabak· 
kuk ettiren partiyi 30 bin urfalr namı· 
na kutlar minnet ve bağlılığımızı arze· 
deirz. 

Şarbay Ömre Alay, Halkevi batkanı 
Muzaffer, Akaltm, Tayyare kurumu 
başkanı Celal Kiırkçü, Kmlay K. ba,I<a• 
nı Ali Ağan, Çocuk Esirgeme kuruın'1 

ba_1kanı Kamil Tayaı, Ticaret odasr J(, 

Başkanı Ömer Abamor, Ziraat odası 

başkanı Kasım Cindi, :t.ıilli lktısat .,e 
Tasarruf K. başkanı Halil Hikmet. 

TUZLUCA'DAN 

Boğazlar mukavelesinin imzaltndıi• 
telgrafını şimdi alan ilçebaylıktan ala· 
rak sabırsızlıkla bekleyen halka nıUj• 
deledik. Büyük muvaffakiyetten duyu· 
lan sevinç bu c:09kun tezahürleri ara• 
sında bütün yurttaşlarımız sonsu% te
,ekkür ve minnettarlıklarını sundukla .. 
rını arzeyleriz. 
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Belediye reisi Kerim, Tayyare reisi 
Mehmet, Ziıaat odası Bekman, Kızıl· 

ay Kemal 

UNYE'DEN 

Partinin yaptığı sosyal devrimler 
\Urk milletinin tarihine Montrö gibi 
bUyük bir zafer daha ekledi. Cumuri
yet alanında yeni müjdeyi alan Ünye 
halkı derin bir sevinç ve heyecan!~ 
br?yram yapıyor. Büyük sıyasal za~~r 
yurda, ulusa ve yüce Partiye kut::.ı ol
sun. Bağlılığımızı ve inanımı _: bir ıh

ha tekrarlarız. 

·İlçebay Feridün Gayur. Urbay B . 
Öztürk. C.H.P. ilyönkurul B. R. Öz
tUrk. Halkevi B. Seyit Dönmez. Kavak 
O. B. R. Sentüna. Kız ılay B. D. 'R Sa
lor. Ticaret odast B A F.rgün Ç<'cuk 
uirgeme B. ve Akt.-ın 'i ıraat odaı>ı E . 
Naci. 

BAFRA'DAN : 

Yurdun varlığında en sağlam ve yü
ce temel olan partimizin sarsılmaz sı

yasasını bir defa da Montröde cihana 
karşı şahlanmış olarak gördük. Bu ebe
di anıt önünde sonsuz sevinç ve min

netle eğiliyoruz. 

C.H .P. Bş.k. Işm, B elediye R. Z. 
Lokman, Halkevi R. Işın, Kızılay B . 
Y. Kefeli, Çocuk K. B . Z. Onat, Tica
:ret odası B . A. Günday, İş bankası di
rektörü Saracettin. Bulak Gençler bir
liği B. Mahmut, T. S. K. B . Hasan. 

TOKATTAN 

Gruptanberi cumuriyet meydanında 
sabırsızlıkla zafer müjdesini bekliyen 
binlerce vatandaş mukavelenin imzalan
dığını duyunca taşkın sevinçle tezahü
rler yaptı ve zaferi kazanan C. H. P. 
hükümetine ve onun büyük şeflerini 

tiddetli ve devamlı surette alkışladı, te
azhürat hararetle devam ediyor b•ı bü
yük muvafakiyet ve muzafferiyeti derin 
ıevinçle kutlar sevgi ve saygılarrmızı 

sunarız. 

Vali ve C. H. Ps B. Faiz Ergün, Be· 
lediye B. Topcam, Halkevi B. Cemal, 
Ticaret Odası B. Cevdet Erek, T. H. K. 
B. İbrahim Güney, Çocuk K. B. Rüştü 

Ultay, T. S. K. B. İsmail Boysan, Spor 
Birliği B. İhsan Aybek, Kızılay K. B. 
Şükrü Meral. 

N1CDEDEN 

VataLum.zm bütün inkılaplarını ya
ratan partimize son Montrö zaferi vesi· 
lesile Nığde halkevinin minnelterini ve 
bağlılıklarını bir kerre daha sunmakla 

bahtiyarız. 

C. H. P . B. ve Vali Üstün, Belediye 
B. Hulki, Halkevi -:-'. E rem, Ticaret o
dasm dan Arif, Rasim, Şükrü , Tansin, 
Kızılay H., T. H . K. B. Çocuk K . .l:l. 

BOZÜYVKTEN 

Yurdumuz ve hayatımızın emniyeti 
olan Canakkale boğazını t ahkim etmek 
hakkımızı ala kad3~ devletlerce de tas
dik ve imwa edilmesi müjdesini dı.;yan 
halkımız coşkun tezahürleri arasında 
verdiği kararda partimiz hükümetinin 
yıllardanberi savaşıp kazandığı muvaf
fakiyeti kutlarken büyük şefimi.ı Ata • 
tUrke ödeı şü _n borçlarımızın ilr 
lağ buyurulmasma tavassutunuzu diler 
ve sonsuz saygılar sunarız. 

C. H . P. ve şarbay B. Nafiz, İdman 
yurdu Ali Ulvi. 

SANDIKLIDAN 

Yurd müdafaasında ve uluslararası 
düzgünlükte değer biçilmez kudretı o
lan boğazların pürüzsüz hakimiyetimi
ze geçmesindeki muzaffotiyeti yürc>k· 
ten kııtlarıı . 

Urbay B. İbrahim, C.H.P. B. Kara
göz, Halkevi Ahmet, Ocak B . İbrahim. 

KADINHAN'DAN 

Bo~azlar. işinin ulusal, istenene uy
gun bır şekılde sonuclandıran Montrö 
boğazlar muahed esi ilçemizin her yö
nünde yüksek bir kıvançla karşılanmış
tır. Her işte ulusa on olan sizleri içten 
bağlılı ğ ımızla kutlarız. 

Y rlclırımspor B. Kaşif Giiner, Şar
bay, Enver Tunçer, C.H .P. B. Ata. 

ILGAZ'DAN : 

Tiırkiye cumuriveti varlığına. is
tikl aline, hfıkimiye~ine kattığınız bo
bzlar sevinçli neticesinin muvaffaki
~Ctini bütün ılgazlıların can ve gönül-. 

_en istekleri olan tebrik ve teşekkilrle
rın· 1 sonsuz saygılarımızla sunarız. 

T.H.K. B. Ali Acılı, İlçebay Bavlu, 
Belediye B. T. Demir. 

BAKIRKÖY' DEN 

Memleketin emniyet ve selametini 
temin eden Montrö muzaffcriyetinden 
dolayı tebrik ve teşekkürlerimizi arze
deri z. 

C.H.P. başkanı Selim Bilol 

İZMİR'DEN: 

Eşsiz bir Öndere, şuurlu bir ina
nışla bağlıhğm yarattığı birlilikle ulus 
i~erine en isabetli istikameti veren 
Yüce Partimizin iyi ve uzak gören ida
resile sağlanan boğazlar mukavelesi u
lusal zaferlerimize bir büyüğünü daha 
eklemiş oldu. İçleri egemenlik hassa
siyetile titreyen İzmir çocukları bu 
münasebetle Partimiz için taşıdıkları 

temiz ve asil duyguları izhara fırsat 

buldular. İzmir yurt sevgisinin, bilerek 
inanmanın yarattığı bu büyük eseri, 
yurtseverler en canlı gösterilerle kut
luyor ve büyük Partimize bağlılık söz
lerini tekrarlıyor. 

Vali ve C.H.P. B sk. F . Giileç. Be
lediye Bşk. B. Uz, Hatkevi Bşk. Dr. 

M emduh, E::.naf ve işçi teşekkülleri a· 
dına Galip, Ticaret od'lc;t adına !. Hak· 
kı Cemiyetler ~rlmı> Dr. Cevdet Fııat, 
T . Spor asbaşkanı Dr. H. Cura 

ADANA'DAN : 

Boğazlarımızın üzerindeki öz hak
kımızı cihan uluslarına tanıttıran cu· 
muriyet hükümetini candan kutlar. bü 
tün halkımızın büyüklerine olan SP.\ g i 
ve saygı'aı ını sunarız . 

Parti başkam M . Ünal. Adana muh 
tan M. Şenol 

TARAKLI'DAN: 

Türk ulusunun öz hakkı olan bo
ğazlar işini onaylayarak açık kapıları
mızı kilit1eyen, yurdumuzu ve canımızı 
kurtaran siz büyüklerimize sonsuz 
minnet ve şükran borçlarımızı sevinç i
çinde bulunan Taraklı kamunu halkı 

namına saygrlarımrzla bildiririz. 

C.H.P. Bşk. R. Akay, Merkez muh
tarı Kemal Yılmaz, Gençler birliği baş

kanı A. Yıldırım, Hava kurumu başka· 

nı, Cevat Öncü, Kızday ba~kanı H. Er
doğmuş, Çocuk esirgeme başkanı H. 
Yavuz, Ekonomi ba§kanı H. Erkal. 

KARAİSALI'DAN: 

Montrö'de ana vatanımızın can da· 
marı olan boğazlar hakimiyetinin an • 
cak büyük ulusumuzun hakkı olduğu
nu kabul ettiren davamızın tasdik e· 
dilmesi üzerine cumuriyet meydanında 
toplanan karaisahlar Partimizin bu bü· 
y iik ve şerefli davamızda da gösterdiği 
muvaffakiyet ve zaferi candan kutlar
ken tarihte büyük yer alan siyasi mu
vaffakiyetimizi temin eden genel baş
kanımıza tebrik ve teşekkürlerini son
suz saygılarla sunarlar. 

Belediye Reisi ve ilçeyönl,urul baş
kanı M. Gecioğlu, Türk hava kurumu 
başkanı S. Akay. 

SARIKIŞLA'DAN: 

Türk ulusuna boğazlar mukavelesi 
uğrunda gösterdiğiniz yüksek ~rı 
ile bahseylediğiniz mesut netice milna
sebetile halkın ender heyecan ve COf• 

kunlukla yapmakta olduğu •enliklerine 
karışan sonsuz saygılarımızı anarız • 

İlçebay H. Ece, Şarbay Mustafa, 
halktan Sakal, Şemsi Demirkavnak, 
Rüştü, Rıza. 

OSMANELİ'DEN: 

Boğazlar rejimindeki başarıdan do
layı biz osmanelililer sevinç içerısın
deyiz. Sizi bu mutlu iş için saygı ile 
kutlarız. 

Parti başkanı Hilmi Gollu, Şarbay 
Asım Azap, Gençlik başkanı Hasan U
r.ıl. 

M.K.PAŞA'DAN: 

Yurdun yükseliş ve emniyeti yolun
da durmadan ve yılmadan çalışan bil· 
yük başkanının izerleri üzerinde yorul
madan yürüyen biz partililer büyük Şe· 
fimizin ve onun yoldaşlarının hiçbir 
devlet adamına nasip olmıyan şekilde 
kazandıkları bu arsıulusal zaferi can
dan kutlar, en derin saygılarımızı su
narıı. 

Parti başkanı H. Sayar, Uray bagb
nı İbrahim, T . H. K. bafkanı Ali R. <:e
len, Cocuk esir;i'eme K. baıkanı K. Sa-
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yın, Kızılay ba§kanı Dr. Kazım, G. J. 
B. başkanı 1. Özel, Ticaret odaıı baş· 
kanı Ali. 

KAYSERİ'DEN: 

Boğazlar konferansı yurd ve ulusun 
yüksek şeref ve emniyetlıe uygun ola
rak neticelendiği habeıi halkı sonsuz 
sevinçde bırakmıştır. Bu mühim zafer 
ve muvaffakiyetler dolayısile halk na
mına yüksek şahsınızı kutlar ve bu gi· 
bi varhklan ulusa temin ettiren Ulu 
Atatürk ve onun kıymetli arkadaşı İnö
nüne hürmet ve tazimlerimizi sunarız. 

C. H. P. başkanı M. Erden, Hacrlaı· 
belediye reisi H. Kıltç. 

ALACA'DAN: 

Boğazlar kıvancının bayramını kut
layan biz alacalılar kıvanç dolu saygı· 
larımızı yollarız. 

Şarbay İsmail , Parti başkanı Ali Rı
za Alparslan, Kültür işyarı ve Genç• 
ler N. İsmet, Kızılay reisi Onur, T. H. 
K. başkanı İsmail, Sosyal tasarruf ku· 
rumu Abbas. 

TERCANDAN 

Bu gece Montröde alakalı dev!etler 
tarafından imzalandığını öğrendiginıiz 

Boğazlar mukavelesi münasebetilc i!~e
miz halkı, duyduğu coşkun sevinç ve 
minnet hislerini sunar ve yüksek mu
vaffakiyetinizi candan kutlarız. 

C.H .P. Başkanı Işık, Belediye reisi 
M. Ateş 

DİVR1Gl'DEN: 

Asyayı Avrupaya yani iki medeni
yeti birbirine bağlayan doğu ve batıyı 
ve mutedil iklimin üç güzel denizini 
birleştiren kapıların anahtarını elinde 
tutmak, bu onurlu saU.hiyete hak kazan
dığını çoktan ispata muvaffak olan A· 
nafartalar kahramanına ve onun temsil 
ettiği ulusa yaraşırdı. Blipilk harbm a· 
cıkh sonuçlan arasında uzun zaman ih
mal edilmişken Ulu Önderin ve sevgili 
arkadaşlarının bimmetlerile barışsever 

ulusların Montröye gönderdiği yetkili 
ve değerli delegeler uzun, derin tetki· 
kattan sonra bu hakkı yeniden ihkak 

ve müfrez boğazlar Mkimiyetini ana 

vatan hakimiyetine ilhak ederek arsıu
lusal adalet ve faziletin sembolü olmu~ 
}ardır. Başbuğumwı Ulu Öndere, yUce 
şeflere, kahraman orduya bütün erlere 
4erin saygılar ve ölçüsüz güvenlerle 
bağlı olan yüreklerimiz boğazlar açık 
kaldığı müddetçe dahi endişe duyma
mış, fakat ana vatan hllkimiyetinden 
muvakkaten uzak düşen boğazların has
retile yanıp tutuşmuştur. Montröniln 
müzakerelerini heyecanla takip ettik. 
Şu anda bu müzakerelerin hayırlı ne

ticesi olan büyük müjdeye kavuşmuş ve 
yüreklerimize serin bir su serpmiş bu
lunuyoruz. Sevincimizden evlere sığa

maz olduk. Cumuriyet alanının sinesin
de birbirimizi kutlayarak ve hep bir a
ğızdan bağırıyoruz: Yaşasın Atatürk ı 
Ya~asın sag eli hmet İnönil 1 Ya§asın 
bütün liderler t Ya9asın kahraman as
kerler!,. 

İlçebay Özelci, Parti batkanı Öktem, 
Şarbay Suphi, 'Gençler birliği batkanı 
Şerif, H. K. başkanı GUnday, Kızılay 
başkanı Burhan, Çocuk eairgcnıe K. 
başkanı Öncel, Esnaf adına tecim mü
messili Yusuf, Ziraat odası ba§kanı 

Durdu. 

POLATLI'DAN: 

Ulusumuzun hallini aınaç edindiği 
boğazlar mukavelesinin milli gayenıizi 

tatmin eden bir 'ekilde imzalanmasında 
büyük şeflerimizin muvaffakiyetini p 0 • 

lath halkı kıvanç ve minnetle kutlar. 
B elediye reiıi M. Evinay, T .H .K. 

başkanı T. Gökçe, C.H.P . başkan veki· 
li M. Gökçe, Çocuk esirgeme kurumu 
başkanı Kemal o;cay, Ziraat odası baş
kanı Abdullah Bilgen, Ticaret odası 
mümessili İ. Hakkı Mumcuoğlu. 

KEŞAN'DAN: 

Boğazları kapatmak suretile türk u

lusunun emniyetini tamamlayan ve 
ttirk ulusunu yeniden bUyUk bir zafere 
kavu§turan cumuriyet hilkUmetine hal
kın sonsuz gükranlarını arzederken Ulu 
Önderimizden aldıfımız hızla daha bli
yUk davalar başarmağa muktedir oldu
ğumuzu bUtiin acuna haykırıyoruz. Ça
nakkalede §Chit vatan kardeıılerimizin 
anneleri sevinçlerinden ağlıyorlar. Bu 
ıtınn bizlere göateren bUyilklerb:nb, 
var olunt'-

Beledl.Ye relıl R.Z. YörUJier. ilce· 

== 
yönkurul başkanı H. Yenice, Kızılay 
başkanı C. Özgün, T. H. K. Başkanı 
Ali Yaraman, Çocuk esirgeme K. baş
kanı Özgül, İktıaat ve taaarruf C. baş
kanı M. Savasal, Spor başkanı Behlül 

KA YSERİ'DEN: 

Bütün bir cihan siyasetini asırlarca 
işgal eden boğazlar meselesinin milli 
Mkjmiyetimiz tamamile tanınmak su
retile halledilerek mukavelenameyi şim
di imzaladığını sonsuz sevinçlerle duy
duk. Yurdun emniyeti ile beraber ci
han barı~ını korumak hususunda takip 
edilen yolun doğruluğu bütün cihan 
diplomasisine takdir ettirmek suretiyle 
kazanılan ve büyük muvaffakiyct elde 
eden hükümetimize ruhundan taşan 
sonsuz minnetleri şükran duygularnnı· 
zı derin saygılarla sunarız. 

Vali, C.H.P. başkanı ve belediye re
isi Nazmi Toker, Halkevi başkanı Na
ci, Ticaret odası başkam Mustafa, Tay
yare C. başkanı Kaznn, Kızılay Osman. 
Pastırma birliği başkanı K. Osman, 
Halıcılar C. başkanı Ali, Berberler C. 
başkanı Mehmet. 

GÖYNÜK'TEN: 

Halkevi salonunda bekliyen kadın 
ve erkek dolu halka zaferimizi müjde· 
leyen telyazınızı okuduk. Cumuriyet a
lanına gidilerek meşaleler yakıldı. Za
fer şenliği sabahadek devam etti. Göy
nük halkı türk ulusunun şeflerine min
netlerinin candan sunulduklarını say
gılarımızla bildiririz. 

Parti başkanı Turan, Halkcvi ba~
kanr F. Çınar. 

KIRŞEHİR'DEN: 

Hergün yeni bir utku yaratan Par
timizin ulusal egemenliğimize bir sınır 
çizen boğazlar davasına da kavuştuğu
muzu sevinçler içinde haber aldık. Bu 
kutlu sağlıkla yürekleri çırpman ura· 
yımız CO§kun sevinçler ve tenliklerle 
bayram yaparken urayımu:m yüksek 
varlığına bağlılıklarını anmaktadırlar. 

Eriştiğimiz büyük bayramı urayımı.z a· 
dına kutlar ve derin saygılarımızı ıu-
narız. Şarbay: Çopur 

KARACABEY'DEN: 

Hayati emniyetimize tealluk eden 

boğazlar konferansını günlerdenberi 
büyük bir şuur ve hauasiyetle takip e
den halkımızın bu gece cumuriyet ala
nında toplanarak Ulu Öndere göster
diği eşsiz emniyet ve itimadın verdiği 
huzur ile sonuç bekledi. Tam saat 3.30 
da gelen ve Montrödeki ıiyasi zaferi 
tebşir eden telyazısı büyüklerimize O• 

lan inan ve güvenimizin ne kadar ye
rinde olduğunu bir kere daha tecelli 
ettirdiğinden yüreklerden doğan heye
can yerleri bile sarstı. Yurdumuzun 
hukuk ve emniyeti bakımı ile dünya 
sulhu bakımından tarihin altın sayfa
sının başına geçen bu siyasi zaferi bize 
kazandıran Büyilk şefi ve onun kıy
metli arkadaşlarını ve çetin bir kale 
satvetile bir aslan olan ordumuzu can
dan alkışlar, derin bir saygı ile önUnüz
de eğiliriz. 

Belediye reisi Remzi, C.H.P. Ba,. 
aknı Özkan, Ticaret odaıı başkanı ta. 
mail Kaleli, Ziraat odası başkanı Beh· 
çet, Tarım kredi ortaklama baık11nı 

Behçet, Hava kurumu ba'kanı Erdem, 
Kızılay ba§kanı Sinan, Çocuk esirgeme 
kurumu ba§kanı M. Çubukçu. 

SUSURLUK'TAN: 

Bu gece cumuriyet alannıda topla
nan susurluklular milli muzafferiyet
lerimizin önde' gelenlerinden biri olan 
Montrö konferansının mesut netice1c 
rini candan tezahürlerle kutlamış ve U
lu şefimiz Atati.irke ve onun yaratt:ğı 
cumuriyete ilelebet sadık kalmağa anıl 
içmiştir. Uluusn ve yurdumuzun tm
niyet ve selameti noktaFından çok dr-· 
ğerli olan bu sıyasal muzafferiyeti yü
rekten kutlar ,sonsuz saygılarımızı su
nanı. 

Hava kurumu başkam, İdman yurdu 
başkanı Recep, Şarbay vekili Hüseyin, 
C.H.P. başkanı Hüsnü Aykut, Kızılay 
kurumu başkanı Asaf, Çocuk esirgeme 
kurumu başkam Hamit, t. Tasarruf ce
miyeti başkam Sadi Orhan. 

SİVEREK'TEN: 

Türk cumuriyetinin yüceliğine çok 
IS.yık olan ulusumuzu hergün bir bay
ram ve düğün ferefi içinde yaptan İs
met lnönilniln canlı ve çok ganb hUkU
metinin muvaffaldyetJe başardığı bo
fazlar meaeleslnin tebsir telnafını bin· 
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lerle halk saat 3 e kadar büyük bir se

vinç ve heyecanla bekledi. İmza te1ora· 
fı al.kış ve yaşa sedaları arasında :ir.· 
le~~ı. Cumuriyetin anası ve zaferleri 
~~zın kaynağı olan Partimizin çok hu. 
yuk olan hissei fahir ve mübahat' 't . 

1 
ı sı a. 

yış e yadedildi. Siverek halkının tazi· 
matmr, Partiye karşı olan çözlilme2 
bağlılıklarım arzeder v . 
duygularımızı sunarız. 

e mınnettarlı~ 

.1:1alkevi başkanı C. Tezel, Belediyf 
reısı Hulki Yıldırım H k ' ava urumu 
başkanı R. Kaplan, Kızılay kurumu baş 
kanı Hamdi, ~iraat odası başkanı Ak· 
tay, Çocuk esırgeme kurumu ba•k 
Ç .k T an.ı 
evı . 

MANİSA'DAN: 

Daha Sıvasta çizdiğin milll misak 
programı bugün zaferle süsleniyor. 
Türk bu şerefli günlere ancak Partinin 
enerji dolu, hiç bir engel önünde biı 

dakika bile durmayan büyük azmile ka
vuşmu!jtur. Montrö zaferi Partinin 
göklere kadar yükselen ve omuzların· 
da bir vatan taşıyan ölmez heykeline 
istiklal çiçekleri bezenmi§ bir taç giy· 
di rdi. Altı okun birini teşkil eden in· 
kılibın bu büyük eserine ebediyen lftf. 
har edebilirsin. Safları arasında bir in· 
san boşluğu bırakmıyarak gönüllü bit 
nefer gibi sana bağlı olan zafer tera· 
neleri içinde sabahlara kadar gakıyan 
Manisadan selam, sevgi ve ebedi sada· 
kat. 

C. H. P. Başkanı Germen, Meclisi u· 
mumi azasından Sinan Hamit Kereste· 
ci Raşit Meriç, Halktan Fahriye Akbıt, 
SaHihattin, belediye reisi Avni Gemici 

oğlu, belediye üyelerinden Muhtar Se 
lim, ve Nüket partiden birçok imz~lar 
Ticaret odasından birçok imzalar, Kızı'. 
lay, bağcılar bankası, kooperatif, şehir 
kulübü Yıldırım apordan, Sakıarya ku· 
ltibünden bir çok imzalar. 

MECİTÖZFNDEN 

Türle uluıunwı eel&met ve vatanın 
emniyetini koruyan boğazlar i1indeld 
muvafakiyetl derin Nygılarla kutlaru:. 

Kızılay başkanı s. Keçeci, ı. Tasar • 
ruf cemiyeti başkanı A. Arın, Hava ku
rumu başkanı Arkan. 

GEMEREKTEN 

Yliksek ba,arılariyle büyük tUrlC U· 

]usuna kavuşturduğunuz nurlu günler
den ötürü ıonsıuz sevinç ve yüksek §en
lik içinde bulunan halkın içten ve can· 
dan kopan saygı ve bağlılıklarmı yük • 
sek katınıza surunakla bahtiyarız. 

Kamun C. H. P . Bşk. Obezbıyık 

ÇAYCUMADAN 

Yurdumuzun emniyeti uğrunda 
Montrö'de kazanılan siyasi zafer dola
yısiyle kamun halkımızın sevinçleri a • 
rasmda cumuriycte ve partiye ola 
d 

. n en 
erın saygı ve bağlılıklarını sunarız. 

Muhtar Behçet Uslu, Gençler Birli. 
ği başkanı Ömer Kalaycı, Karnunbay 
Celal Özdamar, c. H. P. Başkanı S. 
Unsal. 

PAZRCIKTAN 

Sağladığınız benlikler yanında bu ko 
ca ba§arıyı büyük aevinçle kutlar ve 
aonı;u.z saygılarmu sunarım. 

C.H.P. Başkanı Nuri Hekimoalu 

MECİTÖZÜ'DEN: 

Türk vatanının korunması ve ulu-
sun emniyet ve selimeti noktasından 
çok ~nemli bulunan boğazlar işindeki 
zaferı kutlarken derin saygılarımızı su
nanı. 

Parti Bşk. H. Aksoy, belediye Bşk. 
S. Erkan 

BARTINDAN 

Milli h~kimyet ve istiklal davamı 
zın son muvafakiyet müjdesini Şİ!:'"ldi a

lan bartınlılar heyecanla şenlik yapar

ken şerefi her şeyden üstün tutan yüce 

partimizi de saygı ile anmaktadırlar. 
Tezahürat hararetle devam etmektedir, 

Halkımızın partimize karşı olan min • 

net ve şükranlarını ulaştırmakla sevinç 
duyuyoruz. 

C.H.P. Başkanı Ziya Uğur, Urbay İ 
Gökbayrak, Halkevi başkanı K. Saman

cı, Ticaret odası başkanı, Hava kurumu 
başkanı T. Alpuğan, Kızılay kurumu 
ba§kanr S. Kahramanoğlu, Çocuk Esir • 
geme kurumu başkanı İsmail. b:snaf kı: 
rumlan adına sekreter Saim D 11. 
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SCÖÜTTEN 

Hükiıınet ve partinin birleşik çahş

masiyle elde edilen boğazlar işindeki 

büyük başarınızı kutlar derin saygıla -
rımızı sunarız. 

C.H.P. ve uray başkanı Ali Osman 
Temürlenkoğlu, hava kurumu başkanı 

İsmail Kaya, Kızılay kurumu başkanı 

Ali Kan Çocuk Esirgeme kurumu baş -
.kanı Sezai Kaya. 

TEKİRDAGDAN 

Türk irade ve kudretinin imzalattı
ğı Montrö mukavelesini yüreğimin en 
derin yerlerinden kopan şükran ve min
netlerimle kutlarım. 

Tekirdağ ticaret odası reisi Arat 

MARAŞ'DAN: 

Montrö muahedesinin imzalanması 

Ü.Zerine dün akşam baılıyan sevinç bay
ramı heyecanla devam etmektedir. Şim
di belediye meydanında yaprlan büyük 
bir mitingde binlerce halk bu önemli 
zaferi kutlamış ve Ulu Önder Atatürke 
cumuriyet hükümetimize ve büyük or
dumuza sonsuz minnet şükranlarının 

sunulmasına heyecanlı tezahüratla ka
rar vermiştir. Arzederim. 

Miting heyeti, Reis Şarbay Dr. Tükel 

KÜRE'DEN: 

Boğazlal'ın bize ilhakı sizlere karşı 
her zaman olduğu gibi minnetli hisleri· 
mizi tekrara sebeb oldu. Bütün halkı
mız derin <::ükranlarının kabulünü di
lerler. 

C. H. P. Başkanı il. Ayrancı, Bele· 
diye reisi M. Uzuner, I!ava kurumu 
ba~ kanı F. Akçakoca, Kızılay ba kanı 
Mehmet, Çocuk esirgeme kurumu baş
kanı R Yılmaz. 

TOSYA'DAN: 

Lozan zaferini tamamlayan ve yur· 
dun tam istiklalini müjdeleyen büyük 
muvaffakiyet haberi muhitte bayram 
yarattı. Halk emsalsiz tezahürlerle şef
lerimize minnet ve sevgilerini tekrar
lamaktadır. Derin minnet ve sonsuz 
ı.aygılarımızla arzeder, tebrik' :rimizi 

sunanı. 

C. H. P. Başkanı Kalfaoğlu, bele
diye reisi Rifat Urkaya. 

KALECİK'TEN: 

Türk kudretini bütün cihana tanı

tan büyük Partinin ulusumuza bağış· 
ladığı boğazlar zaferi önünde göğüsle
rimiz kabararak ve sevinç yaşları döke
rek sonsuz saygı ve sevgimizle ifade
sinden aciz olduğumuz minnet ve şük
ran hislerimizin kabulünü dileriz. 

Çocuk esirgeme kurumu başkanı Ta
lat Bilgen, Kızılay kurumu başkanı Ca

vit Ünal. 

ÇERKEŞ köy (nahiye) den: 

Amacını senelerin verdiği vukuf ve· 
dirayetle ~eceren Partimize karşı olan 
bağlılığımızı bildirir, mutlu gUnU kut• 

larız. 

C.H.P. Başkanı F. Malkoç, beledi
yr reis vekili E. Arıcan. 

tl:IRŞEHİR'DEN: 

Öz kardeşlerimizin. altında yattığı 

Çanakkale ve boğazların bugünkil ege· 
menliği ve erginliğini yaşatan C. H. P. 
sine ve onun başarıcı ellerine daha bü
yük muvaffakiyetlcr dileriz. 

Tecim ve Tarım odası Türkkan 

ELMALI'DAN: 

Türkün her hakkını acuna tanıtan 
büyüklerimizi biz elmalılar içten gelen 
.ıaygı ve minnetle kutlarız. 

Parti baskanı ve arbay Akkaya 

KIRŞEHİR'DEN: 

Partimizin bin bir zaferi arasında 

önemli bir mevki alan boğazlar konfe
ransının türk ulusunun haysiyet ve şe
refine uygun bir zaferle tetevvücünden 
doğan minnet ve şükranlarımızı saygı
larimizla arzederiz. 

Kmlay Bşk. Dr. Naci 

PENDİK'TEN: 

Ana yurdumuzun anahtarı olan bo
ğazlar meselesinin ulusumuzun dileği 

gibi başarılması ile yurdumuzdaVi e• 
gemenli~in tamamlanmasından dolayı 

halkımız coşkun tezı:hüratiyle Atc:.tür
kürmüz ve onun yarattığı partimıze 

karşı olan yüksek sevgi ve muhabbetle
rini bildirerek bu yüce bayramı can· 
d:ın kutlarız. 

Pendik belediye reis vel:ili Akdoğan 

MERDENEK'TEN 

Türkün istiklalini bütün dünyaya 
tanıtan bu geceyi muvaffakiyct dolayı· 
sile Partimize kutlar, minnet ve 
şükranlarını arzeyleriz. 

Kaymakam Vasfi Gereker, belediye 
reisi Zeki Bozkurt 

ŞİRNAK'TAN: 

Aziz cumuriyetin zaferden zafere 
kavufturduğu biz evladlarr Şirnakliler 
geniş ve derin krvanç içinde sabahlara 
kadar yavuklusunu bekliyen sevgililer 
gibi telgrafane önünde Montrönün za· 
ferini bekliyerek buna da kavuştuk. 
Bize bu günleri veren cumuriyet aziz 
partisine birer kere daha sarsılmaz gü
ven ve şükranlarımızı sunarız. 

Hava kurumu başkanı Aken, Çocuk 
esirgeme kurumu başkanı Özden 

UZUNKÖPRÜ'DEN: 

Montröde kazanılan büyük zafenien 
dolayı bütün uzunköprülüler bayram 
yapıyor. Halkımızın minnet ve ~ükra

nını Partiye bağlılığını saygtlarımızla 
arzederim. 

Ergene spor kulübü başkanı Tane., 
T!raret odası Başkanı Mutlu, beledıye 
ve parti başkanı Yayalan Orhan. 

TURGUTLU'DAN: 

Atatürk dünyasının bütünlüğünü 

tamamlayan boğazlar mukavelesinin şan 
ve şerefle imzalanması haberini sevinç· 
le alan turgutlular her inkıta.hın basın
da olan canla ve başla bağlandığını Par
timize de derin sargılarla şükranlarını 
yollarlar. 

Şarbay T. Özkan, T.H.K. Bşk. Ş. 
Poyraz, ticaret odası R. Bora, Zihni, 
Kmlay Bşk Timayur, Çocuk E. K. 
Bşk. Güres, Zeki, M. İlhan. 

SİVRİHİSAR'DAN: 

Yüce Önderin türk milletine sundu
ğu büyük muvaffakiyetlerden birisi o
lan boğazlar mukavelenamesinin imza· 
sı dolayııile bütün halkın derin saygı 
ve sonsuz bağlılıklarını tekrarlarım. 

Şarbay Abidin 

SERİK'TEN: 

Türk ulusu ve cumuriyeti hükürne
tinin bu en büyük me~gale olan boğaz
lar işimizi muvaffakiyetle bitirmesini 
büyük sevinçlerle haber aldık. Serikli
lerin sonsuz saygılarını sunarım. 

Şarbay Toğay 

ANAMUR'DAN: 

Partimizin boğazlar işindeki muvaf
fakiyetinden dolayı memnuniyet ve 
şükranlarımızı sunarız, 

Parti başkanı Murat, Ç. E. K. baş
kanı İhsan, H. K. başkanı Etem, Tic. O. 
başkanı Hamdi. Ziraat Naim, Deniz
yolları Rıza, İdman Hamza, Madenci
ler Hayati, şarbay Hamdi. 

Bir kadın aranıyor 

DOÖANBEY'DEN: 

Partimiz sryasasının verimi olan bo
ğazlar işinin başarısını kutluladığımız 

şu dakikada partimize güvenimizi say
gılarla anar, başarılarını candan kutla
rız. 

Şarbay Güven 

HA YRABOLU'DAN: 

Boğazlar muahedesinin imzalanma
sı yurdumuzun selamet ve muhafazası 
uğrunda atılan adımların en sonu ve en 
kıymetlisidir. Milletin, memleketin ha
las ve saadeti yolunda yüce büyüklerimi
zin göttterdikleri muvaffakiyetleri bil· 
tün ulusun kalbin-le en derin minret v~ 
şUkran duygu! trı uyandırdığını bir ve· 
cibe sayarak Hayrabolu halkı namına 
arzede: ve sayın bı}yfikted"'.lize u ~e r. 
ömürler dileriz. 

Parti başkanı Asım, Şarbay İlhan 

ACIPAYAM'DAN : 

Büyük şeflerimizin başkanlığında, 

Partimizin ulusal güveni uğrundaki 

hassasiyetinin şuurlu ve miisbet netice· 
si olarak kazandığımız Montrö muahe
desi dolayısilc yapmakta olduğumuz 

sonsuz sevinç tezahüratı arasında sar
sılmaz bağlılık, minnet ve şükran dolu 
say~ılarımızr sunarız. 

Parti ba~kanr Erten, halkevi ba'?kanı 
Vehbi. Şcırhav Akıner, Kızılay başkanı 
Bahçeli. 1-J. K. başkanı Gökçcdağ. 

FATSA'DA'N: 

Türk ulusunun selametini bir kat 
daha emni} et altına almakla imzasına 
muvaffak olunan Boğazlar nizamının 

türkün hak ve şerefine lfıyık bir şe· 
kilde yerine getirilmesile duyduğumuz 
sevinç ve onur pek büyüktür. Bu mü
nasebetle halkın heyecan ve sevincini, 
candan bağlılıklarını, minnet ve şük
ranlarımızla bildiririz. 

Parti ba~kanı Yücel, şarbay Yalman, 
Gençler birliği başkanı Görece, Ziraat 
odası başkanı Salman ticaret O. başka
nı Yalman. 

MAÇKA'DAN: 
Boğazlar muahedesinin muvaffaki

yetle neticelenmesi telgrafını aldık. Se
vinçlerle halka tcb~ir ettik. Bütün maç
kahlar namına sizi kutlar ve teşekkür
lerle saygılarımızı sunarız. 

Parti ba~kanı Bayrak, şarbay Bah
çekapı. 

MORDOÖAN'DAN: 

Ulu Önderimiz Kamal Atatürkün 
yüksek iradesile Boğazlar uzlaşmasının 
lehimize neticelenmesinden ötiirü can
dan sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

Özer; Özkan 
ÇİNE'DEN: 

Yurdumuzun selamet ve saadetini 

bir kat daha takviye ve tarsin eden bo
ğazlar mukavelenamesinin akdinden 
parlak muvaffakiyetten dolayı büyük 
sevinçler içinde çırpınan milletin tü
kenmez şükranınr yüksek huzurunuza 
derin saygılarımızla arzederiz. 

Şarbay Sakip, Kaymakam Cevdet 
Parti başkanı Erol 

AKCAKOCA'DAN: 

İçten bir sevinçle donanan Akçako
ca Montrö müjdesini aldığı bu daki
kada bu gece binlerce çocuğu ile kıvanç 
ateşini yakarak bayramı törenledi. Bu 
törende basbağ yolunda gidenlere kar
şı ödecini yaparken liderinin inanlı ül
küsünü kutlamayı ve kucaklamayı 

bize yükledi. Sonsuz saygı ve sevgiler. 
Parti başkanı Özok, halkevi başka

nı Pekmez. 

BORDAN 

Ulu önderin gösterdiği yoldan gi
den partimizin Montröde de zaferimizi 
sonsuz sevinç ve saygılarrmla kutlar
ken ödevlerimizi yaptığımıza inanırım. 

Niğde Saylavı Halit Mengü 

HENDEK'TEN 

Sıyasal başarı karşısında tebrikleri
mizi sunarız. 

Kaymakam Şakir Yalçın, Belediye 
R. Osman Yılmaz, parti Bşk. Latif 
Dincer, Hava Kurumu Bşk. Osman 
Yılmaz, Çocuk esirgeme kurumu Bşk. 
Osman Yılmaz, Kızılay Kurumu Bşk. 
Hilmi Takkoç, Gençler yurdu Bşk. ec
zacı Kamil Yaraman, Ziraat odası Bşk. 
Hakkı Kutlu. 

KARASU'DAN 

Yurdumuzun emniyeti ve dünya ba
rışı yolunda boğazların tahkimine mu
vaffakıyetlerinden halkımız sevinç ve 
heyecanla derin şükranlarını arzeder
ler. 

Kaymakam N. Yücel, Tuğral beledi· 
ye R. S. Saka. 

KIZILCAHAMAM'DAN 
Bütün halk sulh ve zaferin yüce ya

ratıcılarına olan sevgi ve saygılarını 
gönderir. 

Kaymakam Parla, belediye R. Ta
Kaymakam Parla, belediye ve C. H. 

P. Bşk. Tahir Barla, Kızılay Ş. B~k. 

İbrahim Ayaşlı, Tayyare C. Bşk. ZühtU. 

KARTAL'DAN 

Başta büyük önderimiz Kamal Ata
türk olduğu halde türk kudretinin sem
bolü olan azimli ve başarıcı şeflerimi
zin derin çalışmalarının şu anda ulu
sumuza vermiş olduğu tam zaferin e
senliği içinde halkımızın içten gelen 
şükran duygularını sunarız. 

C. H. P. Kartal ilçe başkanı Necati 
Turhan, belediye reisi Acarcıyıs, Ha
va Kurumu başkanı T. I"ık, Gençler 
birliği reisi A. R. Ersen. 

Memleketin emniyet ve setaın 

temin eden Montrö muzaffe. i) eti 
dolayı tebrik ve te.,ekkıirlcrimİ i 8 

deriz. 
Kaymakam ve şarbay Sınar 

KURŞUNLU'DAN; 

Yüce Önder Atatürkün sayın b 
bakan İnönünün büyük dehaları sa 
sinde Montröde imzalanan boğazlar 

"le ahede haberini duyan halkımız yu 
şahsiyetinizi derin saygıllarla kutla 

Parti başkanı Ali 

IÖDIR'DAN: 
Boğazlar konferansının ulusunıııı 

dilediği şekilde neticelendiği haberı 
duyan Iğdır halkı sabahadek gect 
neşe içinde geçirmiş ve bugün cunıı.ı 
yet alanında binlerce insan toplana 
açtığınız nurlu yolların dönmeyen b 

rer işçisi yarattığınız büyük def 
rimlerin sarsılmıyan birer bekçisi 0 

duklarını siz ulu büyüğümüze son511 

şükranlarını ellerinizden öperek arı· 
meyi heyecanla ve alkışlarla istedilt 
Halkın bu isteklerini sayg ıile arzede 
büyük muvaffakiyetinizi candan ıcııt 
tarız. 

Kaymakam Yıldırım, Halkev' 
kanı Rıza Yalçın. Ticaret: Danev. 

BOZDOÔAN'DAN: 
Lozan andlaşmasının boğazlara ug 

li rejimini Montröde erginlik ve ~ 
venimize sağlayacak bir duruma y'6 
nelten ve uluslararası siyasetinde e 
gemenliğimizi acuna yayan Tıirkiye' 
murluğu başkanı Ulu Önderimiz J{r 

mal Atatürke ve onun direktiflerile tııl 
alan büyük diplomasinin yüce tijrk tr 
rihine bir zafer yaprağı eklediklerıtl' 
den ötürü duyduğumuz ve hass::ısiye 1' 
beklediğimiz kıvancı bütün ilç~miz ııJ1 

ı·· kı namına derin saygılarımızla kut 
rız. 

Parti bac:kanr Vefa. Spor Erinay.1'" 
zılay başkanı Ünal, Ç. E. K. başıcattl 
Erkut, H. K. başkanı Fuad, Sanayi O 
mümessili Salih Zeki, Ziraat O. başlc" 
nı Elçin. 

TİRE'DEN: 
Bu yeni zaferin verdiği sonsuz )e' 

. 1 . 1'1 • d . 1 f "' vınç er tıre ı en aıma u usa şere 
yükseliş yolunu gösteren partimize bit 
kat daha bağJadr. Tireliler sonsuz 53'f 
gı ve minnetlerini sunarlar. 

Şarbay Okan, Parti başkanı Lekesls 
Halkevi Ağra, Kızılay Tüzün, Ticarel 
O. başkanı Helvacıoğlu 

AY ANCIK'T AN: 
Ulusun sıyasal durumunu elde tııt•' 

Partimizin Ulu Atatürkten aldığı eseıı" 
Je Lozanda olduğu gibi Montr~de dl 
türkün davasını kazanmak yolunda glS• 
terdiği ilgi ve haşarılığa bugtin parti· 
miz adına içten şilkranlarımızr bildir• 
meği ödev biliriz. 

C.H.P. başkanı Barut, prbay Ekreıı' 

• ANKARA KOOPERA .. 
Orta işi için genç bir kız ve

ya kadına ihtiyaç vardır. 1 tek
lilerin her gün 2 - 4 arasında 
Kooperatif arkasında Ali Naz -
mi apartımanı 14 üncü dairesi
ne müracaatları. 2-3269 

BEYOCLU - ISTAN
BUL 375 istiklal cad. 

Müptedi ve müteral•ki 

talebe için yeni kurslar 
BERLI Tz 

TIF arkasında ALI 
NAZMI Apartmanı 
Tel- 2675 

Fransızça ders 
Fransız bir Bayan, tecrübeli 

muallim. 
En pratik ve kolay usul ve 

mükaleme ile çabucak Fransızca 
öğretmektedir. Fiat ucuzdur. 

Müracaat yeri: 
Yenişehir polis merkezi ar

kasında 30/B apartıman alt kat. 

Lisan derslerinden 
ilanale kalan 

Talebeden Halkevinde açıla
cak İNGİLİZCE ve FRANSIZ
CA hazırlama kurslarına kay
dolmak: istiyenlerin hergün saat 
18-19 arasında Halkevinde ingi
lizce öğretmeni B. Lütfullah'ı 
görmeleri. 2-3050 

Acele Satılık 
Altı silindir, lüka ekonomik 

1935 modelinden, az kullanılmış 
Opel markalı otomobil satılık-
tır. Tel: 1981 e müracaat. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrndr. 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

açılıyor. 
Hususi dersler hane
nizde veya mektepte. 

HER LlSANl OCRETIR - Tecrübe dersi MECCANENDIR. 

Jandarma G~n~I l\omutanlıi!ı 
Anl{ara Satınalma Komisyonundan ~ 

l - Ankarada. Müstak.il J. Taburunun ihtiyacı için sat.n alınacak yiyecek, yem ve yakacağın ço
şit mikdarı, tah~ın bedelı, ılk teminat ihale gün ve saatleri aşağrya yazıldı. 

2 - Her partı toptan veya ayn ayn istekli sine ihale edilebilecektir. 
~ - Şartna~el~ri par:ısız y~lnız Komisyondan verilecek olan bu yiyecek, yem ve yakacak eksilt

mesıııe gırmek ıstı yen lerın aşagı da ve şartnamede yazılı teminatları ile tam vaktinde Komisyona 
bacı vurmaları. (32) 

En az En çok Cinsi 

A- 1500 Kg. 2000 Kg. Sade 

800 Kg. Beyaz -

Tahmin· 
bedeli. 
L. Kr. 

1700 00 

320 00 500 Kg. - --peynir 2020 00 
B- 400 500 Tar hane 85 00 

6500 8000 Kuru fasulye 880 
1000 1200 Mercimek 144 
1000 1200 Nohut 120 
1500 2500 Kuru soğan 150 
4500 7000 Patates 420 

40 60 Çay 216 
3000 4000 Bulgur 400 

500 800 Zeytin tanesi 240 
2655 

c. 8000 10000 Sığır eti 2200 

D. 80000 120,000 Arpa 5400 

E. 30000 50000 Odun 1000 

Teminat. 

L. Kr. 
128 00 

24 
152 

7 00) 
66 00) 
11 00) 

9 00) 
12 00) 
32 00) 
17 00) 
30 00) 
18 00) 

204 
165 00 

405 00 

75 00 

Açık eksiltmesi 10.8.936 
P. ertesi S. 10 

Açık eksiltmesi 
10-8-936 P. ertesi S. 1" 

Açık eksiltmesi 
11-8-936 Salı S. 10 
Kapalı zarf eksiltmesi 
11-8-936 sair S. 14 
Pazarlık l 2-8-936 çarşamba 
Saat. 10 chı. 



23 TEMMUZ t 936 PERŞEMBE 

Nafıa Baliaıılığından: ı 
4 Ağustos 936 sah günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

malz .. me eksiltme komisyonu odasında 4968,75 lira muhammen be
delli 16200 litre benzin, 500 kilo mobiloil evsafında ve 350 kilo Av
tol evsafında yağ. 15 büyük kutu Valvalln yağı ile 2S litre Renkli 
ispirto, 4 teneke gaz yağı, 10 kilo yine Moblloil evsafında yağ, 10 
kilo Gres yağı, 10 adet büyük güderi ve 5 adet biiyük Sünger mü
bayaası açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve 1.ıuna müteferri diğer evrak parasız olarak Malzeme 
dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 372 li:a 66 kuruştur. 
1936 senesi Ticaret odası ve Nafıa Bakanhğından alınını~ ehli

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

kanlık Malzeme eksiltme komisyonunda bnl unmaları Iaıımdır. 
(3) 2-3105 

İıı 1isarlaı· lTn1um 1 

1 - 6-7-936 gününde kapalı zarfla ek'"iltmeye konulan 17845 
lira 10 kuruş keşif bedelli Polathane idare binası inı: aatinin is tek
lisi çıkmadığından aynı şekilde yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü saat ıs de Kabataşta in
hisarlar levazım ve mülıayaat şubesindeki al m satım komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabilinrle in!laat şulıesinden alı
nacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1339,06 liradır. 
5 - İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar inhisar

lar inşaat şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffa
kiyetle yapmış olduklarını ve mimar veya miihendis bulundukları
nı gösterir vesaik ibraziyle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksilt
me evrakını istemeleri lazımdır. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü tam saat 14 e kadar mezkur ko-
miıvon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. (392S) 2-3007 __ , _____ _ 

Anh:ara P. T. T, 
Ba~m iidiirlii~ü.:ıden : 

Ank ra Telsiz irsal istasyonu 1.ıinalarının badana ve pencerele
rinin boyanma i ş.i pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1049 lira 
72 kuruş muvakkat teminat 78 lira 72 kuruştur. Teminatın ihaleden 
bir gün eve) yatırılması Hiumdır. r tekli1erin bu eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair Nafıa MücHirlüğiinden alacakları ehliyetna
me ve teminat makbuzlariyle birlikte 23 temmuz 936 perşembe günü 
saat on beşte komisyonumuza müracaatları. ( 1634) 2-2884 -
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

l\f erk ez lf ıfzıssıhlıa lVIüesses~si 
1\1ii( iriyPtİJ den : 

1 - Eksil tmeye konulan iş: Müessese dııhilinde yaptırılacak 
i n aat ve t.ıdilatın tahmini keşif bedeli 19S32 lira 80 kuruştur. 

ı - Bu i e ait şartname evrak şunlardır: 
A - E ksil tme şartnııme .. i, 
B - Mukavele projesi 
C - F enni ve husu i şar tname, 
D - Ke if cedveli 
~ - 5 adet plan 

· enler hıı şartn ıne ve evrakı lira 97 kuruş bedeli muka-
e ~ e mll urıyetinden alabilirler. 

''. iltme 24 <l36 tarihinde Cuma günü saat 11 de yapıla-

'k iltme kap h zarf usulile yapılacaktır. 
'·siltmcve girt:l i lmek için isteklinin 1464 lira 96 kuruş 

t teminat verm si bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
rme"İ ıa mdır. 

,k iltmeve crı aı bir parçada 15000 liralık bina inşaatı yap
ı u .. a d ır n foı müdürlüklerinden vesika almış olanlar 

r. 
Teklif m ktupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 

t evve1ine kadar müessese müdüriyetine getirilerek eksilt-
misyonu reisli ine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 

ı e ond~ri lccck makbu tarın nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kdd r gclmis olm ı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
trlmı" olması 1 zımdır. P stada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
_______ (1647 ) 2-2894 

1 ar l\ üd ürlüğünden : 
Dairemiz kadrosunda 300 lira ücretli aplikasyon mühendisliği 

tnünhaldir. Resmi dairelerle ve askerlikle alfikası bulunmıyan ser
b t mühendislerden ta lip olanların müracaatları ilan olunur. 

(1706) 2-2988 

n ~ara Enıniyet 
Direl{töı .. Jüğündeu : 

Temin t Beher litresin in 
T. hmin fiatı Çoğu Azı Cinsi 

Lira Kr. Kuruş Litre Litre 
374 63 27 18500 8000 Benzin 

İhale günü : 29-7-936 çarsamba günü saat ıs de. 
. Di.~ekt .rlü •ii.r_nüz otomobil ve motosikletlerinin ihtiyacı olan ben

z~n go~te~ıl~n guı:de açık c.ksl~me ile alınacaktır. Şartnamesi emnıyct 
dıre.ktorlu undedır. f steklılerın yukarda mikdarı yazılı muvakkat 
t~mına~ makbuzu veya Banka mektupları ve kanuni belgelerile bir
~ktc dırektörlükte müteşekkil komisyona gelmeleri. (1686) 2-2995 

Ankara Valiliğinden : 
Stady um ~e Hipo~rom alanında kullanılmak üzere bir traktör 

ile altı • de t _ç ~m ma~ınası 30-7-936 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 1~ ~a vılayet bınasında toplanan daimi encümende ihalesi ya
~ılma i< ü~ere kapalı za~f usulile eksiltmeğe konmuştur. Keşif bede
Jı S hın l~rad.an ıb ~ettır. Muvakkat teminat 375 liradır. 

1stck.lılerın t lıf m~ktup~ıırrr~ı, ~eminat mektup veya makbuz
ları ve tıcaret odası vcsıkalarıle bırlıkte ihale günü saat ıs şe kadar 
vil"vet d imi encümeni Reisliğine vermeleri Hizımdır 

Eksil tme evrakı vilayet Nafıa müdürlüğünde görüİebilir. (1723) 
2-2990 

iiltüı· Ba {aıılığından : 
n 91 5 numaralı kanun hükümlerine göre orta okul ve liselere ah
g~c~k parasız yatı talebesinin müsabaka sınavları 1 cyl f 1 1936 salı "k ~aşlıyacaktır. 
l<üıt ü a1~aka sınavları hakkında fazla malCımat almak istiyenlcrin 
r t· 1 e, öğretmen okulu veva orta okul Direktörlüklerine mil-

e eleri. ( 1758) 2-3054 

ULUS 

Ankara Yüksel{ Ziraat 
Enstitüsü Rektcirlüğünd~~ıı : 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan ve .aşağıda 3 gu
rupta gösterilen eşya açık eksiltme ile ve 3 gurup halınde satın alı-
nacaktır. . 

2 - İhale Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük bınasında topla
nan İdare ve İhale komisyonu tarafından cedvelde gösterilen gün 
ve saatlarda yapılacaktır. . • 

3 - Muvakkat teminat hizalarında gösterılen muhammen bedel
ler yekununun % 7,5 dır. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve nümunelerini görmek isti
yenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları. (1645) 

İhalesi 27-7-936 pazartesi günü saat 
ı 4 de yapılacaktır. 

CİNSİ Adet 
Su surahisi 100 
Çukur tabak 100 
Düzbb~ 100 
Su bardağı 200 
Çay bardağı maa tabak 50 
Cav kaşığı SO 
Bakır ekmek tabağı 50 
Bakır tevzi kepçesi 100 
Kaşık 50 
çmı m 
Bıçak 50 
B~r~yd~~ M 

Beherinin 
Fiatı kuruş 

85 
45 
45 
12 
25" 
25 
85 
25 
45 
45 
7S 

300 

Yekfın tutarı 
kuruş 

8SOO 
4500 
4500 
2400 
1250 
1250 
4250 
2500 
2250 
2250 
3750 
9000 

ihalesi 27 -7 -936 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat ıs de yapılacaktır. 

Spor donu 
Spor fanilası 
Lastik ayakkabı 
Beyaz tenis pantnlonu 

150 
150 
150 

25 

110 
60 

180 
275 

16500 
9000 

27000 
687S 

İhalesi 27-7-936 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

Pamuk yatak 12.S kilo 
90X200 ebadında 

Pamuk yorğan. 3 kilo-
140X l 90 ebadında. 

50 

50 

1200 

722 

Pamuk yastık 1.5 kilo-
40X90 ebadında. 100 168 

Pamuk Adana malıdır ve birincidir. 

60000 

36100 

16800 
2-2918 

Yüksek Ziraat Enstitiisii 
Rektörlüğünden 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fa· 
kültelerine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para
sız yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye 
yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymalc gereklidir. 

ı - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmış 
veya lise olgqnluk diplomasını almış olmak (Bakalo.~.asmı yapma
mış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstıtuye alınmaz.) 
ve türk tabiiyetinde bulunmak llizımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları sömestrelerden, muvaffak olmuşlar ise, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü 
sömestrelerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin 1.ıu 
fakültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Anatomi der
sine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yu
karı olmaz. Nihari talebe yüksek yas kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta 
evi kurulunun raporu lfizımdır. 

S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden saglrk ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum göster
diği beden kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman Çift· 
liğinde ıo ay staj görmeğe mecburdurlar: Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çıftlikte parasız sağlanır. 
(Stajyer talebenin yemesi ve iç~esı de enstitüce sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verılcmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
sonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzere, kendi
liğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak 
çıkarılanlardan hlikümetçe yapılan ~asrafları ödiyccekleri hakkın
da verilecek nümuneye göre Noterlıkten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 -- Enstitüye girmek istiyen.ler yukarda yazılr rapordan başka 
nufus kağıdını, aşı kağıdını, po~ıs veya Uraylardan alacakları Uz
gidim kağıdını, Orta mektep v~ l!~el~r?e gönnüş oldukları süel ders
ler hakkındaki ehliyetnamelerı ılıştırılerek el yazılariyle yazacak
ları pullu bir dilekçe ile ve altı ~a~~ ~otoğraiı ile birlikte doğruca 
Ankara'da Yüksek Enstitü Rektorluğune Başvururlar. Talipkr di
lekçeler inde hangi fakülteye kayı~ olunmak istediklerini bildirme
lidirler. Aksi takdirde dilekçelerı hakkında bir muamele ~·apıla
maz. 

9 - Pulsuz ve} a usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci 
maddede yazılı kfiğıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayı
lır ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılamaz. 

10 - Vaktinde tam kfiğıt~arile. ı~aşvuranlar arasından pek iyi 
veya iyi dereceli olanlar tercı~ edı!ır. ~.abul edilecek talebe diplo
ma derecesine ve başvurma tarıhlerıne gore seçilirler. Kadro dolma
dığı takdirde orta dereceliler de başvurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylCılün o

tuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki ba:ivurmalar ka-
bul edilmez. (1746) 2-3034 

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

siltme usulile alınacaktır. Eksiltmeye iştirak edecekler s.artnameyi 
levazım Müdürlüğüne müracaatla meccani alabilirler. Bedeli mu
hammen 1380 liradır. Bedeli muhammenin yüzde 7 s hesabile 103 
lira so. kuruş malsandığına yatmlaca.~tır: Eksiltme~e iştirak ede
ceklerın 2490 numaralı kanunun 2-3 uncti maddelerindeki şartları 
haiz olacaktır. 

İsteklilerin 24-7-936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de le
vazım müdürlliğünde müteşekkil komisyonda hnzır bulunmaları 
ilan olunur. (1768) '-3055 

SAYFA 7 

P. T. T, Başmüdürl~Oiinden: 
1 - Yenişehir postahanesinde posta gişesi yaptırılacaktır. 
Bedeli muhammen 901 lira muvakkat teminat b7 lira 57 kuruştur. 
2 - Aynı postahane için pirinçten yedi adet levha ve mektup 

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

3 - Yine bu postahane için yaptırılacak 80X2,00 eb'adında P. T. 
T. levhası ve telefon konuşma odasının bedeli keşfi 495 lira ınu
vakkat teminatı 37 lira 12 kuruştur. 

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

5 - İhale şekli açık eksiltmedir. Bu işlerin toptan eksiltmesi 
yapılabileceği gibi ayrı ayrı eksiltmesi de yapılabilir. Keşif ve 
şartnameler Başmüdürlük kaleminde her gün görülebilir. 

6 - Eksiltme 30-7-936 perşembe günü saat 15 te Başmüdürlük 
komisyonunda yapılacak ve bedel haddi layık görülürse aynı gün
de ihale edilecektir. 

7 - Taliplerin ihaleden bir gün evvel teminatlarını yatırmış ol
maları ve aynı zamanda bu eksiltmeye girebileceklerine dair ViUi
yet Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyetnameyi ibraz etmele-
ri 15.zımdır. ( 1794) 2-3101 

Erzurum Nafıa 1\lüdürlüğünden : 
~ - Trabzon Ağrı Transit yolunun Erzurum VilSyeti dahilin

dekı Erzurum kap kısmının OXOOO dan 14X031 kiJometresine kadar 
olan kısımlardaki şose inşaatı ile bu yolun 38XOOO kilometresindeki 
Karabıyık köprüsü ve Erzurum Karaköse yolunun Erzurumdan i· 
tibaren 82X350 ci kilometresine kadar olan muhtelif mahallerdeki 
şose inşaatı ile bu yolun 46X832 ci kilometresindeki badicivan 40X 
72S ci kilometresindeki ukumu ve 80X071 ci kilometresindeki zarı 
köprül~riyl~ şose inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ışlerı~ be~eli keşfi yüz elli beş bin lira dört kuruştur. 
2 - Bu ışe aıd şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
E - Hususi ve fenni prtname. 
F - Tahlili ziraat ve keşif hiilasa cetvelleri ve şose grafiği vt 

kum, taş grafik ve mesafe cetveli. 
~s.tekliler bu şartnam~leri ve evrakı fenniyi 775 kuruş bedel mu• 

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

yeti Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksi.itme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
S - Eksıltmeye girebilmek için dokuz bin liralık muvakkat 

t~~inat v7rilmesi ve 1.ıundan başka Ticaret odası vesikasını alıp 
gostermesı lazımdır. 

. 6 - Tekl~f mektupları yukarda ve 3 cü maddede yazılı saatten 
b!r saat evelıne kadar Erzurum vilayeti Nafıa mildürlüğüne geti
r~Jerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabili verilecek
tır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması dış zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmış ~iması lıizı.mdır. ~o~tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Eksıl.tmeye gırmek ıst:ycnler ehliyetname almak için Vili-
yet Nafıa Daırelerinde mevcut bulunan 24 4 936 gu"nl" t 1' t T 'k · · u a ıma name-
ye 1 ış~ b~lunan beyannamelerden birer suretini alarak bu beyan-
na~enı~ sutunu ma~su~larını d?ldurup eksiltme gününden asgari 
sekız gun ~vel ~angı g~nde ~ksıltmcsi yapılııcak ise girmek husu
~u~da fennı e~lıyet vesıkası ıstediklerini sarih olarak yazılmış bir 
ıstıdaya m~zkur ~eyan~ameri ra~tedip Nafıa Vekaletine müracaat 
c_deceklerd~r. Aksı takdırde ıstedıkleri vesaiki alamıyacakları ve eh
hyetnamesı olmıyanların eksiltmeye kabul cdilemiyeceği ilan olu-
nur .(3985) 2--3066 

Ağrı alli:evi Başlcanlığındaıı : 
1 - Kesif be.~e.li 18556 lira 3~ ~uruş olan Ağrı Halkevi inşaatı 

kap~h zarf usulu ıle 6-7-936 tarıhındcn itibaren 25 gün müddetle 
eksıltmeye ~onmuştur. !nşaat~komisyonun elinde bulunan taş, kireç 
k.um ve .on ~ç metre mıkap agaç keşif bedelinden tenzil edilccek
tır. Bu ?şe aıd e.ksiltr_ne şartnnmesi mukavele projesi hususi şartna
me, keşıf c:tvelı pro1e Hall:evi Başkanlığından parasız verilir. Mu
va~kat temı.natı. ı377 lira olan bu işi 31-7-936 cuma glinü saat 4 de 
Açrı Bel~dıycsınde Halkevi inşaat komisyonu tarafından ihale 
edılecektır. (3804) 2-2932 

arita Genel Direlctörlüğündeıı : 
. 1 - Harita ·9enel Direktörlüğü kıta erleri pavyonunun ikmali 
ınşantr açık eksıltmeye konmuştur. 

2 - Mu?ammen bedel (6100) lira (10) kuruştur. 
3 -:- Talıbler şe~aiti anlamak üzere. her glin ve eksiltmeye gire

ceklerın de (457) lıra (Sl) kuruş temınat makbuzlariyle 3 • ağus • 
t?s :. ~~6 pazartesi günü saat ( 10) da Cebecide Harita Genel Direk· 
törlugu satın alma komisyonuna gelmeleri (1782) 2-3080 

Ankara Valiliğindeıı : 
1 - Etimesut yatı okulu için yiyecek alınacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin en çoğunun tutarı 8294 lira ıs kuruş en azt. 

nın tutarı da 7422 lira 30 kuruştur. 

3 - Eksilt~e .kapalı zarf biçiminde yapılacaktır. 
• 4 -:: İ~~e.~lılerın şartnameyi görmek için her gün Ankara kültür 

dırektorlugune gelmeleri, artırma, eksiltme yasasına göre hazırlı· 
~acakları kapalı zarfı da % 7,5 teminatı muvakkate makbuziyle bir
lı~e ,,6-8:93?w perşembe günü saat 16 da Ankara vilayeti encümeni 
daımı reıslıgıne vermeleri ilan olunur. (8) 2--3110 

Emniyet isleri Umum 
!> 

Adet 
5600 ila 6000 

l\1üdürliiğüııdeıı : 
Basılanın cinsi Tahmin edilen bedel 

Polis mecmuası 2500 lira 
Teminat 
188 lira 

Eksiltme günü 
24.7.936 cuma günü saat 15 

.Yuka:.da cins ve mi~darı yazılı Polis mecmuası: Karşısında gös
terılen gunde açık eksıltme ile bastırılacaktır 

Şartnamesi Emniyet İşleri Umum Müdu"rl.u"gWu•· ·n .. .. ş b · d d' ı ı· . uçuncu u esm-
e ır. stek ılerın yukarıda yazılı mikdarda muvakkat teminatı, 

makbuz veya Banka mektupları ve kanuni belgelerle birlikte 0 gün 
ve saatte Umum Mlidlirlükte müteŞ:ekkil komisyona gelmeleri. 

(1618) 2-2873 

İmar Müdürlüğünden: 
Kimden Muhammen 
istihlak 

Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. edildiği Bedeli 
Hacı Murat Köprü başı 422 9 Hoca Abdullah 100 
Sakarya ,, 527 35 Kaşif 80 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 3.8.936 tarihine müsadit 
paz~.rtesi günü saat 15 de açık artırma ile satılacağından taliplerin 
bugunde İmar müdürlüğilndeki komisyona müracaatları. (4) 2-3106 



SA 'FAS 

Mav· ve Ozalid kağıtları üzerine 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

RU~IER BANK 
Un1ı1mi l\iiidürlüğünden: 

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

'! - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname 
D) Fiat cetveli, keşif hülasaları 
E) Hususi şartname 
F) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 8,25 lira mukabilinde Anka
rada Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank 
Muamelat Müdürlüğünden alabilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin 9.493,00 lira muvakkat teminat ver

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

-d!:'T1T1T1ı. 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARl 

ı - Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 3.000 metre 
matra kılıflığı kumaş ile beher tanesine biçilen ederi 185 kur.u:ı olan 
5.500 tane şaplı koyun derisi kapalı zarfla ve ayrı ayrı eksıltmeye 
konulmuştur. .. .. 

2 - Kumaşın ihalesi 30 Temmuz 936 perşembe gunu saat 15 de 
ve derinin ihalesi aynı gün saat 11 de yapılacaktır. . . 

3 - Şartnamelerini bedelsiz almak ve örneklerini görmek ıstı-
yenlerin her gün Ko. na uğramaları. . . . . . 

4 - Kumaşın ilk teminatı 585 ve derının ılk temınatı 763 lıra 13 
kuruştur. . 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni temınat ve .24?0 sayılı. kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (1714) 2-2989 

BİLİT 
1 - 185 kilo aleminyom saç levha ile 105 kilo aleminyom perçin 

çivi açık eksiltmeye konmuştur. . 
2 - Tahmin edilen bedeli 567 lira ilk inanç parası 42 lıra 52 ku· 

ruştur. 

3 - İhale günü 24.7.936 cuma saat 10 dadır. . • 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka~unun 2, 3 ıncı mad: 

delerinde istenilen bilgelerile ihale gün ve saatınde M. M. Vekaletı 
Satın alma komisyonuna varmaları. ( 1623) 2-2874 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi otuz iki kuruı olan yüz bin 

metre kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 29 temmuz 936 çarşamba günü ıaat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 2400 liradır. 
4 - Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 _Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2~~ sayılık~

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf 
mektuplarını ihale aaatinden bir saat evet M. M. V. Satın Alma Ko. 
na vermeleri. (1622) 1-2875 

BİLİT 
18 Temmuz 936 cumartesi günü pazarlıkla ihale edileceği ilan 

edilen 221 lira 52 kuru,ıuk keşif bedelli Akköprüdeki iki depoda 
yaptırılacak paratöner tesisatına talip çıkmadığından yeni.den pa· 
zarlıkla yaptırılacak ve pazarlığı 25 Temmuz 936 cumartesı gün\i 
saat ıı de M. M. V. Satın alma Ko. da yapılacaktır. İstekliler 16 li· 
ra 62 kuruşluk teminatlarile bir.likte pazarlık gün ve saatinde Ko. 
d~ bulunmaları. (37) 2-3156 

BİLİT 
ı - Kayseride yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. . . . 
2 - Keşif bedeli 55229 lira olup ılk ınanç parası 4011 hra 45 

kuruştur. 
3 - İhalesi 10-8-936 pazartesi saat 15 tedir. 
4 - Keşifname, resim ile fenni şartnamesini almak istiyenler 

280 kuruş mukabilinde komisyondan alırlar. 
5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar için 2490 sayılı 

kanunun 2, 3 ünd.i maddelerinde istenilen ve bayındırlık bakanlı
ğından alınması gereken fenni ehliyetnameler için ihale gününden 
sekiz gün evvel mezkur bakanhğa müracaat edilerek buradan ~a alı: 
nacak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behemehal verılmesı 
mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mektuplarında ihale 
saatinden bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (36) 2-3175 

BİLİT 
130 lira 68 kuruş keşif bedelli M. M. V. Kalorifer kazanları te· 

mellerile kazanlarda yapılacak işler ile 25 lira keşif bedelll Genel 
Kurmav tulumba dairesinde açılacak bir pencere işi pazarlıkla yap• 
tırılaca ktır. 

Pazarlıkları 25 Temmuz 936 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. İstekliler panrlık gün ve saatında 
teminatlarile birlikte Ko. da bulunmaları. {50) 2-3179 

llLU.:t 

PI_JAN KOPYALARI süratle yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

1 ANKARA LEV AZll\'1 AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Tümen birlikleri için 29750 kilo sade yağı 12-8-936 saat 16 da 

kapalı zarfla alınacaktır. Teklif mektupları saat onbeşe kadar ka· 
bul edilir muhammen bedeli 22313 lira ilk teminatı 167 liradır. İs
tekliler ,artnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatta kanunun 2. ve 3. üncü maddelerindeki vesi
kaları ile ilk teminat mektup veya makbuzları ile birlikte Lülebur-
gaz tümen satı nalına komisyonunda bulunmaları. (30) 2-3171 

İLAN 
1 - Garnizon kıt'a ve mü~sseselerin senelik ihtiyacı olan 728000 

kilo gürgen odunu 7-8-936 tarihine müsadif cuma günü saat onbe~· 
te kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartname:.i komisyonumuzda her giin parasız görülür. İha
lesi Ankara Levazım amirli ğ i satın alma komisyonunda yapılacal<:tır. 

3 - Odunun tutarı 12740 lira olup teminatı muvakkatesi 955 lira 
50 kurustur. Münakasaya girecek erin belli e:ün ve saatten bir saat 
evet 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki belgelerle 
teminat ve teklif mektuplarını mezkur komisyona vermeleri ve saat 
onbcşte komisyonda hazır bulunmaları. (40) 2-3176 

B!LİT te 1 ağustos 936 cumartesi gü-
l - Polatlı garnizonu kıta- nü saat onda Polatlı garnizon 

atı ihtiyacı için 90 bin kilo ek- komutanlığı artırma eksıltme 
meklik un kapalı :ıarf ltsu!i ile komisyonuna müracaatları 
1 ağustos 936 günlemecin<l' iha- 3 - Şartnamesini görml!k is-
lesi yapılacaktır. teyenlerin her gün öğleden son-

2 - Talihlerin 810 !mı te- ra komisyona müracaatları 
minatı muvakkateleri ile bırlik- (1784) 2-3073 

1 ANKARA BELEDiYE RE15LIC1 lLANLARl 
' 1 

İLAN 
1 - 400.000 adet Yahşıhan parke taşı on beş gün m;;ctrJe•lt- l..apa-

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (36000) !iradı~ 
3 - Muvakkat teminatı (2700) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini göımek i"tİyenler ~er gün fen 

işleri Direktörlüğüne, taliple ·n de 2S.. 7 936 salı günü saat on r·u
çukta Belediye Encümenine müracaatları. 

5 - Teklif mektuplarının o gün saat dokuz buçuğa kadar behe· 
mehal verilmesi Hizımdır. ( 1699) 2-2956 

İLAN 
1 - Rahceler direktörlü~ üne 2 - İsteklilerin 3.8.936 pazar-

ait (34) kal~m hurda eşya açık tesi günü saat onda bahçeler di-
:ırttrma ile satılacaktır. 'rektörlüğiinde bulunmaları 

1 - Belediye bahçeleri ıçin 
gül, leylak, yasemin, ıhlamur, 
iğde ve küçük çam fidanlıırı ve 
muhtelif çiçek tohum ve soğan
ları alınacağından on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (4197, 
50) liradır. 

(12) 2-3114 

3 - Muvakkat teminat (303, 
82) liradır, 

Şartnamesini görmek istiyen· 
terin hergün yazı işleri kalemi
ne gelmeleri. İsteklilerin de 3.8. 

936 pazartesi günü saat on bu
çukta belediye encümenine gel
meleri ilan olunur. (22) 2-3118 

İLAN 
1 - At pazarında çayhane ile 196/ 12 numaralı dükkan ve depo-

ya istekli çıkmadığından artırmalarr on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedelleri (140, 150, 51, 25) liradır. 
3 - Muvakkat teminatlarr (10, 50, 7. 88, 3, 85) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 28/ temmuz/ 936 salı günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (1704) 2-2960 

İLAN 
1 - Mezbahada bulunan otomatik kantar için 40000 adet kantar 

fiti ile 720 metre band on beş gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
mu,tur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işferl k:ılemine 

ve isteklilerin de 24 temmuz 936 cuma günil saat on buçukta Bele· 
diye Encümenine müracaatları. (1602) 2-2954 

İLAN 
1 - Temizlik için 50 kat mu,amba elbise ile 50 çlft lastik &izme 

on beı gün milddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (672,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (50,43) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne -:e isteklilerin de 28 temmuz 936 sah günil saat on bu~ukta Be· 

r:~;.:~~ı~~;;~~;~, ı 
İLAN 

Yolcuların, Fevzipaşa - EHi.ziz • Diyarbekir kısmında katedecek· 
teri mesafelere ait ücretlerden 1 ağustos 1936 tarihinden itibaren 
umumi tarife üzerinden % 50 tenzilat yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (31) 2-3172 

Kiralık Garaj . 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASI 

SiLAH BASINA 
' 

artisti : Arına Bella 

Victor Francen 
ı Duhuliye: 25. Kr. Konsumasyon mecburi değildir. 

TÜRKiYE ZiRAAT 
BANI{.ASI 

Müft~ttiş Namzedliği ve sı~f 
' 

Namzedliği 

Tiirkiye 
1\liisahak.a 

Ziraat 
imtilıa111 

Banl{asından: 
1 - Bankamıza müs-ıbaka ile ve müsabakada gösterilecek 

vaffakıyet derecesine göre Hizumu kadar müfettiş namzedi ve 
namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için sıyasal bilgiler (mülkİ)'e)_.. 
ya Yüksek Ticaret ve lktrsad okulasrndan ve yahut Hukuk ~,,. 
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerı 
diplomalı olmak gerektir. 

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

4 - Müfeltiş namzedlerine (140) ve Şef namıedlerine (130 
ra aylrk verilir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfet 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
çirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalı 
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet 
tihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edeceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

1 6 - istekliler, aranılan helgeleri bir mektubla en son 2~· 
pazartesi günü akşamına kadar (Ankara Ziraat Bankası TeftıŞ t 
yeti Müdürlüğü) ne göndermek veya vermek suretiyle müra:a ~ 
miş bulunmalıdırlar. (1731) 2-2978 ~ 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

Urfa Nafia l\lüdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Suriye hududu, dahilinde, ~"" 

kalesi yanında Süleyman Şah Türbesinde Jandarma karakol l>iP"" 
İnşaatın keşif bedeli 6406 lira 51 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - KArgir ve beton inşaata dair fenni ş:ı ı n~me 
E - Hususi Şartname 
F - Keşif cetveli, meteraj cetveli 
G-P~e f 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa 

darma Komutanlığından ister ve görebilirler. ,(J 
3 - Eksiltme 29-7-936 çarşamba günü saat 10 da Urfa Jancl 

Komutanlığı odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. ti 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 480 lira 49 kurut11 ı vakkat teminat .-ermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları h• 

lup getirmesi lazımdır. • • 4'!. 
2490 sayılı kanunun hükmüne göre bu işe girebilmek ıçı~ 

evel bu gibi işleri başarını~ olduklarına dair resmt makamca ~ 
1i ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gününden 8 gün evvel 
Nafıa Müdürlüğüne ibrazla tasdik ettirmeleri gerektir. il 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatt~ 
saat evveline kadar Urfa Viliyeti Jandarma Komutanlığı o Z 
daki eksiltme koınisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veril 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 cil madde.de l 
1ı saate kadar gelmi' olması ve dış zarfın mühür mumu ıle 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabu~ ./ 
mez. (3954) 2-3042 _..,/ 

Tavukçululi Enstitüsü 
Direktörlüğüııde~ 

Enstitümüz için bir adet Kuvars lambası yumurta muayene~ 
(Analysen-quarzlampe orijinal Hanav) pazarlıkla satın atına~ 
Pazarlığa girmek istiyenlerin 24 temmuz 936 cuma günü J{e 1' ~ 
yolu üzerindeki Tohum ıslah istasyonu binasında toplanaca 
misyona ha, vurmaları. (43) 2-3167 _/ 

Ulus Matbaasının tam karşı· 
sında, cadde üzerindedir. Ucuz· 
dur. Matbaa karşısında 8 No lr 
eve yahut 2326 ve 1068 No. 1ı te-

1 YENi l SİNEMALAR 1 KULÜiJ 
lefonlara müracaat. 2-3049 

İLAN 
1 - 3028 metre amortisör las· 

tiği açık eksiltmeye konmu§tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 

2422 lira 40 kuruştur. İlk inanç 
parası 182 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 inci 
maddelerinde istenen bilgelerilo 
ihale gUn ve saatinde M.M.V, 
satın atma komiıyonuna gelme• 
leri. (1796), 2-310l 

BUGÜN BU GECE 

Harry Baur - Pierre Blanchard'ıo 
yarattıkları emsalsiz ıaheıer 

Hayat Acılan 

Büyük bir muvaff akiyetle devam 

!r)tmoktodir l 

BUGÜN GÜNDÜZ 
1 - KtNKONGUN OGLU 
il - KAN iZLERi 

GECE 
Baştan başa Türkçe sözlü v~ " 

Ankarada şimdiye kadar göaterıle 
Türkçe sözlü filmlerin en 

mükemmeli 
AK KARTAL 

• 


