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Giinclclik 

LOZAN - l\lONTRÖ 

Lozan gününü, Montrö zaferi
nin sıcak heyecanı içinde kutluyo
ruz. Memleket günlerdenberi ge
niş bir sevinç içinde. Şehir ve ka
aabalardan gelen tezahür telgraf
larını sütunlarımız almıyor. 

Montrö ve Lozan günlerinin 
bu kadar biribirine yakınlığı, te
sadüfün eseri de olga, kıymet ve 

kuvvetlerindeki beraberliğe ve bir 
liğc çok yakışan bir şeydir. Bu iki 
günü, esasen birbirinden ayrı du· 
şünemezdik. Her yıl birinin taze 
heyecam içinde diğerini kutlamak 
da her nesil ayrı bir zevk duya
caktır. 

Osmanlı politikası; milletler-
rasındaki ihtilafları asırlarca bo 

ğazlarda düğümlemişti. Bunu Lo· 
zan; büyük harbın sıcak acısı yü
reklerde iken çözemezdi. Boğaz
lar mmtakasınm emniyetini birkaç 
yıl silahın değil yalnız türk kahra 
manlığınm uyanıklığına bırakabi
lil'di, o kahramanlık ki yurdunu 
kurtararak Lozana gelmişti ve bu 
kurtarış tnrihin müstesna bir hüdi
sesi sayılabilirdi. Memleketi istila 
eden ''Düşm nlar, bütün dünyada 
ems li görülmemiş bir gnlibiyetin 
mümessili,, idi. "Cebir ve hile ile 
aziz vatanın bütün kaleleri zabte· 
dilmiş, bütün tersanelerine giril
miş, bütün orduları dağıtılmış ve 
memlel<elin her köşesi bilfiil i.gal,, 
edilmişti. ''Bütün bu şartlardan da
ha elim Vf! vahim olar k, memle
ket dahilinde, iktidara sahih olan
lar gaflet dalfılet ve hatta hiyanet 
içinde,, idiler. "Hatta bu ikti~a~ 
aahibleri; şahsi menf aatle~ını, 
müstevlilerin siyasi emellerıyle 
tevhid etmiştiler. "Millet, fakriı 
zarure~ içinde harab ve bit.ah 
c!üşmüş,, idi. Bu kadar hazin bir 
talie uğrayan türk, asil kanile A
tatürk'ün dehasında şahlandı, yur
dunu kurtardı. 

Montrö, türk kahramanlığının 
uyanıklığına bırakılan boğaz em
niyetini silahlarla takviye ediyor. 
Yurdun genit sevinci, bu hadise 
aebebiyle, milletleraraımda Tür
kiyeye olduğu kadar dünya ıulhu
na da hürmet gösterilmit olmasın· 
dandır. Boğazlardan geçmek işin
de, medeni alemin bir dostluk çev
resi yapması; onun içinde en layık 
yeri alan Türkiye için şüphesiz 

bahtiyarlıktır. Bütün bu sözlerle 
memlel<elleki büyük sevincin se
beblerine kısaca işaret etmiş olu
yoruz. 

Yıllardanberi emniyet ve hu· 
zur içinde memleketin refahına 
çalışan yurddaş; Anafartalardan 
Dumlupinara, Lozandan Montrö
ye k dar her şeyi kurtaranların 

yüce varlığına kendini çoldan 
ba wlamı tır. Yüreklerde sarsılmaz 
bir emniyet yaratan daima en zin 
de bir hüviyetle yaşayan bu bağ· 
lılık; Lozan ve Montrii gibi günler 
de belki biraz daha geni ifade e· 
dilmi olur. 

Kemal ÜNAL 

Başhal{anımız, 

l(amutay Başkanı
mız ve Adliye Baka

nımız döndüler 
Başbakan İsmet İnönü vekamutay baş

kanı B. Abdülhalik Renda beraberlerin
de adliye bakam Şükrü Saracoğlu oldu
ğu h'ilde dün şehrimize dönmüşlerdir. 
Başbakanımızı, istasyonda bakanlar: ba
kanlıklar ileri gelenleri ve kalabalık bir 
halk karşılamış ve Montrö zaferinin ne
şesi içinde bulunan halk başbakanımızı 
içten gelen sevinç i~erisinde alkışlamrş
tır. Başbakanımız doğru köşklerine git
mişler ve bir müddet istirahattan sonra 
hariciye köşkünde toplanan bakanlar 
kurluna reislik etmişlerdir. 

Başhak:anı mızın 

te1gı·afı 
Ankara ,·ali i ve 1lyiiııku

rul Ra kam Tandoğan; 
Büyük milli muza~fer~ye_ti 

Qen de size muhabbetle tebrık 
ederinı. 

( 

Başvekil lsmet lnönü 

e etle ·· 
to )laı tı ı 

yaı>tılar 

BB. Eden, Blum ve Van Zeeland 

Londra, 23 (A.A.) - Oçler konfe

ransında bulunmak üzere Brük5el'den 

hareket eden Belçika başbakanı B. Van 

Zeeland'la dış işler bakanı Spaak bura· 

ya gelmişlerdir. 

B. lvon Delbos dün akşam buraya 

gelmiştir. Lokarno devletlerinin ilk 

toplantısı bugün saat 10.30 da yapıla

caktır. B. Blum öğleyin gelecek ve an

cak öğleden sonraki toplantıya i tirak 

edebilecektir. 

Londr.ı, 23 ( A A ) - Fransız baş-

bakanı Blum tay 
tir. 

ıle buraya gelmiş-

Londra, 23 (A.A.) - lngihz fran· 

sız - Belçika delegasyonları saat 10.30 
da ning • Sritde toı lanmışlardır. 

. ······················································~· . . . . 
~ Iallcevi e ~ . . . . 
~ Lozaıı Gü ıü İ 
~ Büyük Loıan zaferinin yıldö- ~ 
! nümü münasehetile bugün saat 18 : 
i de Halkevimizde oüzel bir tÖt"n i . , . B. .,.1 1 1 yo la i hazırlanmıştır. ! . . 
i Tôrendcn sonra I..ozan kahra- 1 
i manı İsmet lnonünUn, Parti tara- i 
l fından Halkcvine armağan edilen i 

Çankırı, 23 (A.A.) - Nafıa vekili 
B Alı Çetinkaya Filyos hattında vr 
Kaıdbukte yapıı.:ı .. , l ıabrikalar hakkın 

d tctkıkatta bulunmak üzere b ı. iin 
Çankırıya geldiler. Yarım saat kadar 
lsta yonda kaldıktan sonra Fil} osa doğ 

. . 
: büyük fotoğrafları yerine asılacak· i 
~ tır. To ~e bütün ankaralılar kart- i 
i sız davetlidirler. i . . . . • ....................................................... . 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

24 TEMMUZ 1936 CUMı(\ 
'"" ..... *" Ati& 1 1 l t•Ulııll ...... 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

--------·--··-,--------
HER YERDE 5 KURUŞ 

delegelerimiz dönüyorlar 
Dış işler Bakanım B. Tevfik Rüştü tü Aras 
ve Sof yadan geçerken mühinı konuşmalarda 

Belgrad 
bulundu 

l\1onh .. Ö J{onfcran ·ın ııı muvaff al<ıyeıli neticesi dolayı~i~·l~~ 
Başl)akaııımızla B. l(arahan arasıııda ,dostça te1gı·aflar çcliildi 

• 
Tarihi bir vesika: Montrö konferansı .nrn umqmi heyeti 18 temmu~ tarihinde n ukavele metnini kabul ettikten sonr2 

Ekselans 1 met lnönıi, 

• 

• 
J 

Budapeşte, 23 (A.A.) - B. Tevfik Rüştü Aras "Nemzeti 
U jsa~ın Montrö muhabirine yaptığı beyanatta demiştir ki: Montrö'de imzalanan anla ma munasebetilc türk milletinin 

buglin sulh yolu ile elde ettiği büyük zaferden dolayı Ekse
lan mızı ve türk hUkümetini tebrik etmeme müsaade buyuru
nuz. Türkiyenin, topraklarının en hayati kısımlarına yenidca 
yerleşmelii ve Boğazlar emniyetini muhayyel bir takım garnn• 

''- İtnlyapın Montrö anlaşmasına iltihakını tem.in etmeyi 
kendime birinci derecede bir vazife telakki ederim. Konferans 
esnasında Türkiyenin temennilerine kar;ıı gösterilen anlayış
tan memnunum. Konferansın neticeleri tamamiylc memnuni

yeti mucibdir. Türkiye kendi topraklarından bir kısmı üzerin
de hareket :.erbc tliğine sahip olmamaya artık tahammül ede
mezdi. Bu hükümranlık hukukuna sahip her memleketin hak
kıdır.,, 

Dr. Aras Türkiye ile Macaristan münasebetleri hakkında 
da, bu münasebatın çok iyi olduğunu ve iki millet arasındaki 
dostluğun derin bulunduğunu ıöylemiıtir. Türk • bulgar mü
nasebetlerine dair de Dr. Aras löyle demiltir: 

"- Türkiye Bulgaristanla pek!li tetriki me ai edebilir. 
Türkiyenin dostluk zinciri Bulgariıtanla zenginletir ve Tür
kiye bulgar dostluğu yüzünden eski dostluklarından hiç birini 
feda etmek mecburiyetinde değildir. Bulgaristanın dostlufu 
Montrö konferansının kazançlarından biri olmuttur.,, 

tiler yerine, kendi vesaitile yeniden ele alması keyfiyeti, türli 
milli ekonomisinin kalkınması, milli müdafaa işinin inşası ve 
umumiyetle, yeni Türkiyenin kuvvetlerinin tarsini için yapı• 

lan bütün bir çetin mücadele ve yılmaz çalışma devresinin ne
ticeleridir. Montrö'de imzalanan veıika bu inkar kabul etme• 
vakıaların dünyaca da kabul ve teslim edildiğini tasdik et• 

mektedir. Ekselansınızın da bildiği Uzere, Moskova muahede· 
nameıinin imıasındanberi Sovyetler Birliği, bugün herkesçe 
kabul edilen tezi müdafaa etmit ve Türkiyenin, topraklarının 

mutlak h1kimi olmak yolundaki meşru taleplerine kuvvetle 
ve daimi ıurette yardım etmittir. Yeni bo~azlar rejimi A.,. 
rupanın en ehemiyetli mıntakalarından birini ıulha kavu~tur
mak ıuretile yalnız Tıirkiye için de~il, Karadenizdc &ahildar 

(Sonu J. üncü sayfada) (Sonu 2. inci ~yfadR) 

DANZtG'DE 

VAZIYET: 

B. Lesterin en aya 
. ualler 
k~alı)Tor 

sordufhı 
cevaltsız 
Danzig, 23 (A. 

A.) - Lehistan'
ın Danzig'dcki 
yuksek komiserı 
B. Papee, dün ak
şam B. Greiser i
le görür-nüştür. 

Söylenildığlne gö
r B. Greiscr, son 
zamanlarda Lehis
tan 'da papılan ve 
Danzig aleyhine 
çevrilmiş bulunan 

nümayi terden do- B. Greiser 

layı hayretini izhar etmiştir. Mumaıleyh, 
serbest şehir hükümetinin asla Lehista

nın menfaatlerini çiğnemek tıiyet ve ta
savvurunda olmadığını söylemiştir. 

Öte taraftan milletler cemiyeti yük
sek komiseri B. Lcster son günlerde ve

rilen ve ana kanuna aykırı bulunan ka
rarlar hakkında Danzig senatosundan 

izahat istemiştir. B. Lester'in sormuş ol- ı 
duğu sualler gene cevabsız kalmrtşır. 

İspanya ihtilali devam ediyor 

Hükümet ve asiler, vaziyetl,eri lıakkı11-
da birbirini tutn-- 11an lıaberler veriyor 

Birkaç gün önce İspanyada patlak 
veren ihtilal hala devam etmektedir. 

Gelen haberler birbirlerini tutmadığı i
çin hiıkumetin ve asilerin vaziyeti hak-

kında fikir edinmek güçtür. ihtilalin, 
1 ııpanyadaki yabancılara da zararı do
kunmaktadır. Madrid'de bir amcrikalı 

(Sollu 3. ü11cü sayfada) 

Bar elonda hükümet askerleri · sifore mııknvcml'tc hazrrl:ınıyo 

' 



SAYFA 2 

~lorıtrö mektubları: 14 

Chateau de Ch illon -Tir cantonal 
konferansı 

Festival eğlenceleri arasında Mon
trö' de bir de Vaud kantonunun ter
tib ettiği atış müsabakaları yapılıyor. 
Müsabakalara dokuz günde tam altı 
bin atıcı iştirak edecek, atış mavzer 
ve tabanca ile yapılıyor ve atışlarda 
kazanılan puvanlar ordu tarafından 
tetkik ediliyor. 

Jsviçre'de askerlik hizmeti yapan 
bütün İsviçreliler askerlik çağında 
bulundukları müddetçe silah ve elbi
se dahil bütün harb eşyalarını evle
rinde saklarlar ve miisabakalara bü
tün bir yıl devamlı bir calışmadan 
sonra bu silahlarla iştirak ederler. 
Kontrol heyetinin verdiği rakamlara 
göre isviçreliler atışlarda yüzde 90 a 
yakın muvaffak oluyorlar. 

*~ıp 

lsviçre'de askerlik çağında bulu
nan ve % 90 silahını muvaffakı
yetle kullanan yüzbinlerce insanın 
her zaman silahlı bulunuşu memle
ketin emniyetini bozmıyor. Hiç bir 
İsviçreli kendisine memleket müda
faası için verilen silahı, devletinin ve
ya vatandaşının emniyeti aleyhine 
kullanmıyor. Bütüı~ diğerlerini bir 
tarafa bırakınız 1 yalnız bu karşılık
lı inanma, 1sviçre' de vatandaşlık ter
biyesinin vardığı yüksek tekam\il de
recesini göstermeğe kifayet eder. 

*~:{. 

lsviçreliler eski edebiyatta adına 
"milleti müsellaha" denen milletin 
tam kendisidirler. Bayramlarda, dü
ğünlerde, pazar eğlencelerinde va
kit ve fırsat buldukça harb şarkıları 
söylerler, harb masalları anlatırlar, 
harb temsilleri yaparlar. Fakat har-
bı hiç sevmezler. 

- Eğer mecbur olursak 1 eğer kü
çiik muhteşem vatan tehlikeye uğ
rarsa! 

Derler. 
- Bir tek İsviçrelinin yaşadığı ls

vi -e toprağında İsviçre bayrağı var
dır. 

Bu; son İsviçreli ölmedikçe lsviç
re istila edilemez demektir. 

Atış müsabakaları İsviçrelilerde 
harb, disiplin, nefse emniyet; mem
lekete ve vatandaşa karşı mesuliyet 
hislerini besliyor. Ve eli silahlı İsviç
reli; hür lsvicre topraklannda mem
leketin müdafaa ve emniyet mesuli
yetini ilzerine almış cephe neferine 
benziyor. 

:f.*:ı:ı 

Pazar günü Vaud kantonu boğaz
lar konferansına iştirak eden dele .e
ler ve gazeteciler şerefine Chateau 
de Chillon'da bir çay verdi. 

Chateau de Chillon·un tarih, sa
nat kıymeti, siyasi rolü icin söylene
cek sözler pek azdır. Mübaleğa ile 
konuşanlar bile bunların üzerinde 
ayrıayn onar dakikadan fazla dura
mıyorlar. 

En çok konuşulan, Byron'un şöh
ret) ndirdiği Chillon mahpusudur. 

- işte Chillon mahpusunun yedi 
yıl bağlı kaldığı taş sütun! işte By
ron'un imzası! i te Byron için konu
lan kitabe! ve sütunlar!... 

Biraz daha geriden baksanız on
ların şiirini daha kuvvetli hissedersi
niz!.. 

Yerde olduğu gibi bırakılmış sert, 
dik kayalar üzerinde ileriye gidiyo
ruz, arkamız duvara dayalı kaba 
yontulmuş taş si.itunlar üzerindeki 
gotik kem rlere bakıyoruz, şiiri gör
me"' e ve his ~tmeğe çalı ıyoruz .... 
Şatonun en alhnda kapı diye kul

lanılan dar. şekilleri taayyün etmemi~ 
oyuklar, kalın fena yontulmu taş
lardan yapılmış duvarlar. kar nlığı 
birkaç defa artıran kalın bir p rmak
lık ve bütün bunl rm ark ında şa
tonun dokuzun u asır tarihine kan-

n ye n ri! 
On ad mm yany na ayakta dura

mıy c ğı bir bo luk, bir metre yük
sekl" ğinde bir k ide Şatonun kilise~ 
si 1 

ol r k 
vnr• 7 

Dar bir bölmede büyük ve eğri bir 
kaya, 

- Mahkum öli.imden evelki gece
sini bu taşın üzerinde geçirir, sabah
leyin şu direğe asılır ve kadavrası şu 
kapıdan Cenevre göli.ine atılırmış! .. 

Mahkumun son gecesi, taş yatak, 
tahta direk, ip, kapı, göl ve göle atı
lan kadavra!.. Biitün bunlar meşhur 
olmak için yeni bir Byron bekliyor. 

*~~ 

Birinci ve ikinci katta asırlar iler
liyor, 13 üncü, 14 üncii, 16 mcı, 18 -
inci asırlarda yapılan ve kullanılan, 
yemek salonu, duvarları şatoda otu~ 
ran ailelerin armalariyle süslenmiş 
kabul salonu, mahekme salonu, za
yıf iptidai tezyinatlı yatak odaları, 
büyiik, sade ocaklar, mütevazi para, 
silah koleksiyonlan, kaba işlemeli 
tahta, hiç işlenmemiş bakır ev eşya
ları. 

Dipte, küçük bir odanın kenarına 
kalın bir kalas yerleştirilmiş. ortasın
da· yanyana üç delik var. Deliklerden 
yirmi metre aşağıdaki Cenevre ııölü 
görünüyor. 

Abdeshane l. 

Chateau de Chillon'da parlak olan 
şey, tarih, sanat, siyasi rol değil, biz
zat montrölülerdir. Montrölüler yıl
lardanberi Chateau de Chillon'u ta
mir ediyorlar, onu lsviçre köylerin
den, koleksiynolardan, müzelerden 
edindikleri eşyalarla eskiden olduğu 
hale kaymağa çalışıyorlar. Chateau 
de Chillon montrölüler için tarihi kıy
meti az veya çok, fakat bütün tarihe
serleri gibi şehircilik bakımından süs
liyen, terbiyecilik bakımından öğre
ten bir şeydir. 

Chateau de Chillon, Lac Leman 
kenarında, Montrö'nün bir süsü, 
montrölülerin bir gururudur. 

*:j.~ 

Konferans bir türlü ilerlemiyor, 
Tevfik Rüştü Aras·m evelki günkü 
beyanatından sonra dün umumi bir 
toplantı yapılacaktı. yapılamadı ve 
bugüne bırakıldı. Talikın konferans 
dışında sebeb olduğu dedikodular, 
anlatılamıyacak kadar coktur. Fakat 
biz artık menbaı ne olursa olsun, 
çoğunun hususi siparişlere göre ya
pıldıklarına pekala inandığımız hu 
haberlerin hiç birine ehemiyet ver
miyoruz, ve sükunetle, bu~ünkü ve 
yarınki toplantıların vereceği netice
leri bekliyoruz. 

Neşet Ha 11 ATAY 

As i.e " terfi ] · • 
esı 

30 ağustosta ilan olunacak olan aske

ri terfi listesinin hazırlığı bitmiştir. 

Liste bugünlerde yüksek tasdika arze· 
dilmrk üzere İstanbula götürülecektir. 

Annelere Öğüt 
Çocuk esirgeme kurumu genel mer

kezi; sıfır yaştan bir yaşına kadar ço

cuğun nasıl bakılacağını öğreten "An

nelere Öğiit"ün birinci sayısını yeniden 

bastırmıştır. Birinci sayı öğüt birer ay
lık yazılmış 12 tane mektubtur. 

İkinci sayı öğüt: Çocukların nasıl 

besleneceğini ve mamalarının nasıl ha

zırlanacağını öğretir. Her iki öğütleri 

istiyenlere kurum parasız olarak gönde

rir. (Ankara: Çocuk esirgeme kurumu 

genel merkezi başkanlığına) bir yazı ile 
başvurmak ve adres bildirmek kafidir. 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor'un 15 temmuz sa· 

yısı herzamanki gibi temiz ve olgundur. 
İçinde şu yazılar varda- : 

Kanatlı nesil - Server Ziya. İnönü 

sırtlarında - Behçet Kemal. İnönü hava
sında - M. Nurettin. Fırtınalı havada u

çuş - Abidin Daver. Habeşistanda uça
ğın oynadığı rol, tayyarecilikte seyrü
sefer, Yıldızdan ana vatana (büyük hi
kaye), 936 Bcrlin olimpiyadları. Bı.itün 
okurl ım a tav ive ededz.. 

uı:us 

Atatürkle 
Kıral Edvard 

arasında 
Büyük Britanya kıralına karşı tev

cih edilen suikast dolayısiyle, K. Ata
türk ile Sekizinci Edvard arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste Sekizinci Edvard 
Londra 

Zatı şahanelerine tevcih edilen men
fur suikastten kurtulmaları dolayısiyle 
majestelerine el! har tebriklerimi ve de
rin sempatimi bildiririm. 

K. Atatürk 
Türkiye Reisicumuru 

Ankara 

Sempati ve tebriklerini bildiren çok 
nazik telgrafınızdan dolayı samimi su
rette teşekkür ederim. 

Hayvanlar vergisi 
Yoklama işinde çalışan 

jandarmalara nasıl 
ikramiye verilecek? 

2897 sayılı hayvanlar vergisi kanu
nunun 26 ıncı maddesinin birinci fık
rası yoklama işlerinde çalıştırılan me
murlara • jandarma zabit ve küçük za· 
bitler dahil - ücretlerinin veya emsal 
hasılivle birlikte maaşlarının birer ve 
janda~a efradına üçer aylık ikramiye 
verileceği kaydedilmektedir. Bazı ma
hallerden yoklamada çalıştırılan jan
darma, çavuş, onbaşı ve efradına veri· 
lecek ikramiyelerin hesabında tem• 
did zamlarının ve iaşe bedellerinin 
hesaba alınıp alınmıyacağx hususun
da tereddüde düşülmüş olduğundan Ma
liye Vekaleti alakadarlara bir tamim 
yapmıştır. 

Bu tamime göre; 

A - Jandarma zabitlerine emsal ha
sılı ile birlikte: ve küçük zabitlerine 
temdid zamlariyle beraber birer maaş 

nisbetinde: 
B - Onbaşı ve efrada, iaşe bedelleri 

hariç olmak üzere maaşlarının üç misli 
üzerinden ikramiye verilecektir. 

Türkiye -- Avusturya 
ticaret ve kiliring muka

veleleri uzatıldı 
21 temmuz 936 tarihinde müddeti bi

ten Türkiye ile Avusturya arasındaki 
ticaret ve kliring mukavelelerinin uza
tılması için bir müddetdenberi dış işler 
bakanlığı ile Avusturya elçiliği arasında 
cereyan eden konuşmalar neticelenerek 

dün yeni mukaveleler dış işler bakanı 
vekili B. Şükrü Saracoğlu ile Avust r
ya elçisi B. Bühberger prasında dış işler 
bakanlığında mutad merasimle imza e
dilmiştir. Bu yeni mukaveleler iki mem
leket arasındaki ticaret münasebetlerini 
daha ziyade sıklaştıracaktır. 

B. Halid Nazmi Londraya 
gitti 

Londrada 27 temmuzda başlıyacak o
lan türk - ingiliz ticaret ve kliring gö
rüşmelerinde bulunmak üzere Belgrad
da Balkan ekonomik komitesinin isti
şari toplantılarında bulunmakta olan 
Finans bakanlığı nakid işleri umum di
rektörü B. Halid Nazmi Londraya git
miştir. 

Şeker f abrikalarıntrı 
hazırlıkları 

Eskişehir, 23 (A.A.) - Şeker fabri
kaları ağustos'tan itibaren kampanyala
rına başlamak üzere hazırlıklarını bitir-

mişlerdir. Geçen sene mahsul azlığı do
layı iyle çalıştınlmıyan Uşak fabrikası 
da bu sene faaliyete geçecektir. Pancar 
mahsulü bu sene umumiyetle iyidir. Bu 
faaliyet senesiyle şeker sanayiimiz o
nWlcu vılını doldurmus alacaktır. 
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Atatürk ve inkılab anıtları 

Proje merkezce tasdil{den sonra yaı>ılac 
Bugüne kadar olan yapılışları muh

telif şekillerde ve kısmen kontrol edil
mekte otan Atatürk ve inkılaba (lid a
nıdların inşasını İç bakanlık yüksek bir 
fen heyetinin tam mürakabesine verme
yi kararlaştırmıştır. 

Türk milletinin; Büyük Önder A
tatürkle devrime karşı duyduğu hay
ranlık ve bağlılığın bir ifadesi olan bu 
anıdlardan bazılarında rastlanmakta o
lan sanat eksikliği ve estetik noksanlı
ğı yerine değerli eserlerin yer bulma
sına imkan verecek olan bu karar ~u

dur: 
Vilayet ve belediyelerin Ulu Ön

deri ve büyük inkılabı tebcil için yer 
yer anıdlar yapmak teşebbüsünde bu-

lunduklan memnuniyetle 
ve haber alınmaktadır. 

1 - Herhangi bir sahaya dikile 
bir abidenin şekil, resim ve ifade iti 
rile taşıyacağı hususiyetin tayini yil 
sek fen ve ihtisas bilgisi aynı zaJll 
muayyen bir planın tatbikatı ile al 
lıdır. Bu itibarla gerek vilayet ve 
rek belediye idarelerinin yaptırınak 
savvur ve teşebbüsünde butunacakl 
anıdların resim ve pdanlarile keşif e 
rakını merkeze gönderip tasdik etti 
den tatbikatına ve hiç bir teahhüde f
rişmemeleri münakasaya konduktan , 
ra da merkezden istizan ve müsaade ;.r 
tihsat edilmedikçe ihalelerinin yapıl
maması tamimen tebliğ olunur. 

Başhal{anıınızla B. Karahaıı arasında 
(Başı 1. inci sayfada) 

olatı devletler için de mühim bir 
emniyet unsuru teşkil etmektedir. Bi
naenaleyh, bu keyfiyet, Sovyetler 
Birliği ile Türkiyenin, uğrunda 

çalıştıklan sulh eseri ıçın kıy

metli bir hasıladır. Montrö konfe· 
ransının ııihai muvaffakiyetine çok 
yardım etmiş olan Ekselansınıza kal
bi ve heyecanlı selamımla birlikte en 
hararetli tebriklerimi ve derin saygıla· 
rımı sunarım. 

Karahan 

Ekselans Karahan , 

S.S.C.l. Büyük Elçisi 

Montrö konferansının vasıl olduğu 
mesud netice münasebetile Ekselansı
nu:ın bana göndermiş olduğu nazik tel
grafı Ankaraya avdetimde haz duyarak 

General Seyfinin 
tef~ seyahati 

Eveli gün lstanbula giden Gümrük 
muhafaza umum kumandanı Tümgene
ral Seyfi DUzgören hafta içinde İstan
butdan Tranbzona gidecektir. General 
bu yolculuğu Erzurum, Beyazıt, Kars, 
Ardahan ve Sarıkamış mıntakalarına 

kadar uzatarak buradaki kara ve kıyı 
gümrük muhafaza teşkilatını teftiş e
deCketir. 

iç Bakanlıkta terfiler 
İç bakanlık evrak direktörlüğüne vi

layetler idaresi umum direktörlüğü 3 
üncü ~ube direktörü Ahmed, hukuk mü
gavirliği muhakemat kısmr direktör mu
avinliğine de Olti kaymakamı İuet ta
yin edilmişlerdir. .. . . 

Eti Bank'ın teminat 
mektubları 

Etibank tarafından verilecek temi
nat mektublannın da kabul edilmesi ba
kanlar heyetince kabul olunmuştur. 

Hukuk talebesinin şark 
vilayetleri yolculuğu 
Ankara hukuk fakültesi talebeleri 

önümüzdeki pazartesi günü kamptan 
dönecekler ve ağustosun başlarnda ü
çüncü umum müfettişlik mıntakası da
hilinde bir geziye çıkacaklardır. Grup 
50 kişiliktir. Sekiz vilayet gezilecek ve 
seyahat iki ay kadar sürecektir. 

Gazetemiz yakında Max Kem

merich'in bu başlık altında merak-

lı olduğu kadar faydalı yazılarını 

neşre başlıyacaktrr. 

Max Kernmerich'in bu güzel e

seri dilimize arkadaşlarımızdan S. 

Ali tarafından çevrilecektir. 
_, ................ _ ............ -................... .. 

aldım. Ekselansınızın tebriklerini ifadl 
için kutlanmış olduğu kelimelerden dO' 
layı çok mütehassis olduğum halde, ell 

hararetli te11ekkürlerimi takdim ederitfo 
Montröde elde edilen netice beynetıııl" 
lel anla~a sahasında yeni bir merhal' 
teşkil etmekte ve türk • sovyet dostlır 
ğunun yeni bir tezahürü olmak itib'• 
rile bilhassa büyük bir ehemiyet ileti• 
aab etmektedir. 

Samimi teşekkürlerimin kabuhilla 
ve en güzide hislerimle en kalbi dost 
luğumdan emin olmanızı rica ederin1· 

1 smet 1 nörıil 
ULUS: Başbakanrn Ankara ya a'l

detinde bulduğu bu telgrafname, okrl" 
yucularımrzın da göreceği gibi, sıcıl 
ifadesile Ankarada çok iyi kar~ı/ıtl' 
mıştır. 

Çanakkale l1ayran1 

yapıyor 

Çanakkale, 23 (A.A.) - Vilayeti!\ 
her tarafında bir bayram hayatı devan1 1 

diyor. Elli kişilik bir heyet bugün Arı•· 
fartalan geçerek Cesaret tepede Melt' 
met Çavuş abidesine gitmiş, orada top
lanan binlerce köylüler ve bilhassa şe 
bit aylelcri huzuriyle ate.§in söylevler 
verildikten sonra muhtelif çelenkler ıco· 
nulmuş ve sonra İngiliz ve fransız harl> 
mezarlıklarına da aynı suretle birer çe· 
lenk konulmuş ve dönülmüştür. 

=======================~ 
DiL KÖŞESİ 

Bir gazete, vahşi kabiylclerin ya· 
ıayışlarına aid bir makalenin üzeritı1 

baflık altı olarak ıunları yazıyor: 
"Cenub adalarmın kaybolmuş ccıı· 

netlerinde ya§ıyan bu adamlar e1' 
mek kavgası nedir bilmezler. Tabi•' 
bütün ihtiyaçlarını bol bol hazırh•" 
mı§. Giyinmek, ısınmak derdleri, pıt' 
raya lüzumları yok.'' 
''Kaybolmuş cennet" ne demelltit, 

Gözden kaybolmuş denilmek istefl1 

yorsa bunun böylece tasrih edilmtS' 
İcab ederdi. 

''Tabiat bütün ihtiyaçlarını har.t~ 
lamış". Tabiat, bütün insanların ihtı· 
yaçlarını hazırlar ve hele mcdetı• 
memleketlerde yaşıyanların daha Jil 
lazlasiyle. "Tabiat muhtaç oldukl0 '' ., 
her şeyi hazırlamış'' denmek isterıf11 
olsa gerek. . J 

"Paraya lüzumlan yok'' cümlesı 
yanlıs. "Paraya ihtiyaçları yok'' Je 
nilmek daha doğru olurdu. 

• 
Bir z.abıta haberinden : 
"Şiılide... npartımanında otı.ıt" ~ 

Eteni ile m tresi Mahmud kavgıı e 
mişleı· ve .. .'' 

Yukardaki satırlar her husu ta 
kekle eşitlill istiycn · f eminizmirı !ıe 
tezahürü olsa gerek. Ôyleya erke 
kanun dışı olarak beraber Y~ ıY J 
kadına metres deniliyor, erke "ırıe 
neden aynı ad verilmesin? . "fi 

Biz, metres tabirinin, erk k ' ,. 
ancak mahalle ağzında kulları id 1'ıl 
nı sanıyorduk, me v ers", a:ı:.zırıt 1ı 

gaz.ete 111" 
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DAKIK.4: 

konf er an sının --- tebliği 
Londra, 23 (A.A.) - Üçler konfe

ransı sonunda aşagıdaki resmi tebliğ çı
kanlmıştır: 

23 temmuz 1936 da Londrada topla
nan Fransa, Belcika ve İngiltere dele
geleri, 19 mart anlaşmasını, alman baş
bakanının 21 mart tekliflerini ve fran
aız hükumetinin 8 nisan tekliflerini göz 
omine alarak aşağıdaki neticelere var
mı lardır: 

1. - Butün Avrupa milletlerinin bü
tün gayretlerinin esas hedefi, sulhu u
mumi bir hal suretiyle kuvV'Ctlendirmek
tir. 

2. - Böyle bir hal sureti ancak ala
kalı bütün devletlerin iş birliği ile elde 
edilebilir ve bu hususta idamesi lazım 
olan ümid için Avrupanın gözüküşte ve 
yahud hakikatte biribirine muhalif blok
lara aynlması keyfiyetinden daha fena 
bir ıey olamaz. 

3. - Bu sebeb dolayısiyle üç hükü
met, bet Lokamo devleti arasında bu
tuımanın kolaylıkla vukua gelebileceği 
br 11nda böyle bir buluşma organize e
Öilmesi için teşebbüslerde bulunulması 
lüzumuna kail bulunmaktadırlar. Oç 
hükümetin fikrince, ilk İ§, Lokamo pak
tının yerini tutacak bir anlatmayı ko
nuşmak ve alman hartketi ile ortaya çı· 

ispanya ihtilali 

kan vaziyeti bütün alakadarların iş bir
ligi ile hal eylemek olmalıdır. 

Ocs hükümet, bundan dolayı, alman 
ve İtalyan hükilmetlerinin bu toplantı· 
ya iştiraki zımnında bu hükümetlerle 
irtibata gelmek niyetindedirler. Eğer 

bu toplantıda bir terakki elde edilebi
lirse, Avrupa sulhunu alakalandıran ö
teki meseleler de bitta6ii mevkii müza
kereye konacaktır. Bu takdirde, öteki 
alakadar devletlerin de iş birliğiyle, 

Avrupa sulhu için halli esaslı gözüken 
öteki meselelerin de bir neticeye bağ· 
lanmasını kolaylaştırmak üzere konuş
ma sahasının genişletilmesini nazarı 

dikkate almak lazım gelecektir. 

4f eni toplantı ne zaman 
yapılacak? 

Londra, 23 (A.A.) - Bildirildiğine 

göre, ilçler konferansı bugün, ileri sü
rülen beşler konferansının nerede ve ne 
.zaman toplanacağı meselesini konuş

mamıştır. Bununla beraber bu toplantı
nın, Milletler cemiyeti asamblesinin ey· 
lül toplantısından önce yapılacağı ümit 
edilmektedir. • 

İngiliz mahfilleri, bugünkü toplan-
tıdan sonra vaziyetin iyiliğe doğru mü
him bir adım attığı kanaatindedir. 

devam ediyor 

Hükümet ve asiler, vaziyetleri hakkın
da birbirini tutmıy an haberler veriyor 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

kadın, Baraelonda da iki famau yara· 
lanmıttrr. Amerikan hükümeti, lapan· 
yadan ayrılmak istiyen tebaasını tatı· 

mak üzere Baraelona bir gemi gönder· 
mittir. 

İspanyol hükümeti, Fransadan si
Ulh satın almak için teşebbüslere gi· 
rifllliıtir. Asiler yanlışlıkla İngiliz 
Vildaon harb gemisine bomba atmıf, fa· 
kat bunlar isabet etmemittir. Cebelilt· 
tarık valisi de İspanyol tayyarelerinin 
nizamsız olarak Cebelüttarık üzerinden 
uçmasını protesto etmiştir. Bir fransı 
vapuru, Barselon olimpiyadına gidecek 
atletleri alıp 1100 yolcu ile Marsilyaya 
hareket etmiştir. İspanyaya tayyare i· 
le girmek isterken düşüp ölen general 
San Jorjo'nun cenaze alayı da Estoril
de yapılmış ve faşistler törende hazır 
bulunmuıı.lardır. 

1'enkil hareketinin neticeleri 
Madrid, 23 (A.A.) - Dün akşam iç 

işler bakanı, • silerin lıangranjayı terk 
ettiklerıni ve bir çok olu. yaralı ve si
lah bır ktıklarını bıldirmiştır. Silahlı 

sivillerden mürckkeb bır kıta ile kuv
veti ndi.rilmi olan hükümet askerleri, 
fisileri kovahmaktadırlar. 

Kartajen kuvvetleri şefi, Kartajen 
halkına k ndisinin hükümcti tutmakta 
oldugunu bildirmiştir. Silahlı siviller
den miırekkeb iki kıta, t\silcıri takib için 
Alik nt ye hareket etmişlerdir. 

Alb ete ayaletinde Alınarza şehri 

asilerden geri alınmıştır. 

Hukumet tayyare kuvvetleri, Lcon 
tayyare meydı:ınını bombardıman etmif 
V<! orada bulun n bütün tayyareleri 
tahrıb eyl mi tir. 

Jaend n gelen ve hiı umete sadık 

hulun n bir mad nci i çi kolu Kordu 
cavir n mulı r e ctmekt dir. 

lliil~iimetin lıir tl•bliği 

Madrıd, 23 (A.A.) - Hiı ümet, dün 
ıaat 19 da radyo ile bir teblig neşret· 

tniştir. B t bh de hi.ıkum tin hoşnud

lu a de er haberler almakta olduğu, 
hükum tın ot r' i altınd bulunan 

fehı 1 rd suklıı hükum si.ınnekte, asi

lerin eli rinde bulunan birlerde ise 
a i hu mfcrma olm kta bulundu
a:u bıld'rılm kted'r, 

Teblı u da silerin bü b t n 

Üm dlerinın ke ılmış oldu u Wv~ olun· 
rna t dır. 

Ba bakanın bt>)arıatı 
. M rıd, 23 (A.A.) - Ba bakan B 

Gır l, Havas aJaıuı muhabirine beya· 
n a huJ ralc v 'v ta cut ..ide hü-

kümetin lehine düzelmekte olduğunu 

•öylemiıtir. 

Baıbakan, Alderete tehrinin bu sa
bah lailerden geri abnacap ve donan
manın bugün Tetuan'ı topa tutacağını 
bildirmiştir. 

Mumaileph, general Franko'nun 
şimdi Melilla'da bulunmakta olduğunu 
ilave etmiştir. 

Valenaiya'dan hareket etmiı olan bü
kümet kuvvetleri,, Almanza'yı ifıal et
mit olup Albaçete üzerine yürümekte· 
dir. Bilbao'dan hareket etmiı olan kuv
vetler de Burgos'a doğru ilerlemekte· 
dir. 

Tayyareler, Hucska'yı bombardıman 
etmişlerdir. Buradaki garnizon isyan ha
reketine karışmıt idi. 

Sevil yakınındaki Tablada tayyare 
meydanı da hükümet tayyareleri tara
fından bombardıman edilmiş ve bütün 
benzin tanklanna bombalar atılmıştır ki 
bı,; lal, asiler için bir felakettir. 

1 ki fehir asilerden geri alındı. 
Madrid, 23 (A.A.) - Alikante'deki 

hükümete sadık kuvvetler, asilerden 

Almarza'yı geri almışlardır. Kordu'da

ki asiler de aaat 14 de bükümete teslim 
olmuşlardır. Sen Sebaatiyenin de 
hiıkümetin eline geçtiği haber veriliyor. 

••• fcdmt asiler de bir ııdıri 
zapt.ettiler 

Kasablanka, 23 (A.A.) - Asller, 
Badajoz'u ele geçirmişlerdir. Dolaşan 

bir şayiaya göre asiler, Cebelüttarık Ji. 

manında hükümetin bir torpido muh
ribini bombardıman etmişler ve hasara 
uğratmışlardır. 

lspan)·ol Fmıın 1 haya~ 
normall ıi 

Oran, 23 (A.A.) - Ögrenilüıgi e 
göre, Melillanın işiç mahallesinde b·r 

arbede ol u tur. Asker kuvvetlerinin 
hemen 1ı bir tenkil hareketi yapnnş 
oldukları söylenmektedir. Uca ve Me· 
lilladan gelen birçok &eyyahlar, İspan
yol Fasında hayatın yeniden normal 
bir iCkil almış olduğunu söylemekte
dirler. Lejiyonlar, stratejik noktalan 
işgale devam ediyorlar. 

Nişan alan sovyet 
denizcileri 

Moskova, 23 (A.A.) - Sovyetler bir
liği merkezi icra komitesi, donanmayı 
barba hazırlamak hususundaki fevkala
de hizmetler' n dolayı pasifik kızıl 
donanmaya mensub denizaltı gemileri 
kumandanlarından 36 kişiyi la.zıt yıldız 
ve auef niunlarivle taltif etmlatlr. 

uı;us SAYFA3 

Montrödeki delegelerimiz dönüyorla~ 
Dış işler Bakanımız B. Tvefik Rüştü Aras Belgrad 
ve Sof yadan geçerken mühim konuşmalarda bulundu 

(Başı 1. inci sayfada) 
Belgrad, 23 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: 
Montrö konferansından Ankaraya 

dönmekte olan Türkiye dıt işleri baka· 
nı Doktor Tevfik Rüştü Aras ve türk 
delegasyonu bu sabah Belgraddan geç· 
miştir. Doktor Aras, durakta başbakan 
ve dış işleri bakanı B. Stoyadinoviç ~ 
dına dıt i,Ieri bakan muavini B. :Marti
netz tarafından karşılanmıttır. 

Bu münasebetle beyanatta bulunan 
Doktor Aras, Montrö konferansı cana· 
sında Türkiyeye yaptığı yacdım dolayı
siyle Yugoslavyaya teşekkürlerini bil
dimıit ve demiştir ki : 

"- Konferansın muvaffakiyeti, yal
nız Türkiye için değil, fakat bütün bal· 
kan antantı ıçin bir muvaffakiyet tef· 
kil etmektedir. Türkiyenin :Montrö 
mukavel~namesini bu ay sonunda tasdik 
etmesi ihtimali vardır.,. 

Doktor Aras, Pravd~ gazetesine aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur : 

"- İmzadan sonra dostum Stoyadi
noviç'in bana röndermiş olduğu telgraf
tan dolayı bilhassa hoşnud oldum.,. 

Gazetecilerin "İtalya, mukavelena· 
meyi imza edecek mi?,, sualine Dr. A
ras ıu cevabı vermiştir: 

"- Bu hususta bir şey bilmiyorum. 
Fakat memnuniyetle buna intizar ede· 
lim . ., 

Dr. Araa ayrıca şunları da söylemiş
tir: 

''- Sovyetler birliği, mukavelename-

yi Türkiye ile aynı günde tasdik ede· 
cektir. Ve Montrö'deki İngiliz heyeti 
iae daha ilk günden itibaren türk görü· 
şüyle mutabakat halinde bulunmuştur.,, 

Delegasyonumuz So/yadtı 

Sofya, 23 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

Ankaraya dönmekte olan türk dele
gasyonu, başında dıt itleri bakanı oldu
ğu halde bugün saat 16.30 da Sofya'dan 
geçmiştir. 

Bulgar batbakanı B. Köacivanof, 
türk bakanını kartılamak üzere Drago
man istasyonuna kadar gitmiş ve ora· 
da Dr. Arası kendi salonlu vaganuna ça
ğırarak Sofya'ya kadar kendisiyle sa
mimi görilımelerde bulunmuıtur. Sof. 
yada konuşmalara istasyon salonunda 
devam olunmuştur. 

iki muhatab, türk • bulgar münase
betlerinin iyi inki13fını bir kerre daha 
büyük bir hoınudlukla mü§&hade etmiş
lerdir. 

İstasyonda, Dr. Aras, saray mareşa
lı Panof, dış işleri genel sekreter vekili 

elçi Sarafov, siyasaldaire direktör- veki
li ve protokol direktörü Petrov-Çoma 

kov. basın direktörü elçi Balabanov ve 
dıt işleri bakanlığının öteki yUkaek me
murlan tarafından sel&mlanmıştır. is
tasyonda aynca, bqta elçi Berker ol
mak üzere türk elçiliği memurları, Yu-

ıoslavya ve Yunanistan elçileri, Çekos-
Y 

lovakya ve Romanya it güderleri, Sof-

Ant 25 • parlak başarısı ın 

.Tayyare 56 saat 20dakika havada ka 
larak 937 4 kilometre yol aldı 

Moskova, 23 (A.A.) - Ağır endüstri 
halk komiserligi tayyarecilik endüstri· 
si ve merkezi idaresi tebliğ ediyor: 

"Ant 25,, tayyaresi mürettebatı, hiç 
bir yerde durmaksızın Moskova • Beh· 
renk denizi • Fransova Jozef arazisi • 
Çelyuskin burnu yolu ile Kamçatkada 
Petropovlovsk'a kadar uçmak vazifesini 
almıştı. Bundan sonra eğer vaziyet ve 
hava elverişli ise tayyare Amur nehri 
üzerinde Nikolayovsk'a doğru uçu§una 
devam edecekti. 

Ant 25 mürettebatı, kendilerine ve
rilen bu vazifeyi parlak bir surette ifa 
etmişlerdir. Tayyare 56 saat 20 dakika 
havada kalmış ve 9374 kilometre yol al· 
mıştır. Bu mesafeden 8774 kilometresi, 
önce tesbit edilmiş olan yol üzerinde 
yapılmış, yalnız 600 kilometresini tay
yare Severnaya Zemila ve Okkoto de

nizinde rastladığı tayfunlar dolayısile 
bacıka yoldan yapmıştır, Tayyare mil· 
rettebatı, büyük güçlüklerle karşıla 

mıt ve bunları büyiık bir muvaffakiyet
le yenmiştir. Severnaya Zemha bölge· 
sinde Ant 25 kuvvetli bir kutup tayfu· 

nuna rastlamı üst üste gelen kesif 
bul tabakaları içine girmiştır. 4 saat 
tayyare devamlı surette körü körüne 
uçarak kendisine bir yol açmaya çalış
mış ve saatte 790 kilometre siıratindeki 
bir f rtınadan kurtulabilmek için 4000 

metreve kadar çıkmıştır, Tayyare bu 
esna a baştan başa buzla örtülmüştür. 
Fak t tayyare Stanovuy ve Krebet daı:.· 
tarını aşarak bu korkunç güçlüklerden 
nihayet sıynlabilmiştir. Tayyare Kam
çatkada Petıopavlovsk üzerine geldigi 
zaman yere bir bandrol atmış ve Amur 
il.zerine Nikolayevsk'c doğru yoluna de
vam etmiştir. Okhotz denizi üzerinde 
tayyare yeniden büyiık bir tayfuna tu· 
tulmuştur. Ağır endüstri halk komiser
liği bu fena hava f(lrtlarından haberdar 
olur olmaz, komiser Orenoikidza, tay· 
yareye verilen vazifenin bitmiş oldu
lunu ve artık yola devam edilmemesini 

le tayyare kumandanı Cekalov'a 

bildirmiştir. Bunun üzerine Ant 25, 
kesif bir sise rağmen mkükemmel bir 
surette Nikolayovsk'ın garbında Amur 
üzerinde ''U d., adacığına inmiştir. Tay
yarenin yaptığı 9374 kilometrenin 5140 

kilometresini, Behrenk denizi, kutub 
denizi ve Okhotz denizi teşkil etmek
tcc;ir. Şimdiye kadar eşi görülmemiş o· 
lan böyle bir uçuşun gerektirdiği fev· 
kalade kuvvet ve sinir gerginliğine rağ
men, tayyarenin mürettebatını teşkil e
den üç kahraman tayyareci, Çekalov, 
Baydukov ve Beliakov neşelidirler ve 
tam sıhattedirler. Tayyarenin vaziyeti 
de mükemmeldir. 

Sovyet biiyüklerinin tebrikl• ri 
Moskova, 23 (A.A.) - Taa ajansı 

bildiriyor : 
BB. Stalin, Molotof, Orkonikidzc, 

Voroşilof ve Jdanov, ant 25 tayyaresi 
mürettebatına aşagıdaki telgrafı çekmiş

lerdir : 

" Kardeşçe selamlarımızı ve muhte
şem uçuşun muvaffakiyetle başarıl

ma .. ından dolayı hararetli tebriklerimi· 
zi kabul ed

0

iniz. Sizin cesaret, meırtlik, 
tehammül, soguk kanlılık ve yılmazhğı
nızla iftihar ediyoruz. Sizlere ''Sovyet· 
ler Birliği kahramanı,, unvanının veril· 
mesi ve tayyare kumandanı Çekalova 
30 bin, tayyareci Baydukov ve Beliako· 
n 20 şer bin ruble mükafat ita edilme
si hakkında m rkezt icra komitesine 
müracaatta bulunduk. Samimiyetle el· 
leriniıden sıkarız. 

Ga-ntelerin sevinci 
Moskova, 23 (A.A.) - Bütün gaze

teler, Ant 25 tayyaresinin muvaffaki
yetle başardığı büyük uçuşa uzun maka
leler tahsis etmekte ve tayyarecilcrin 
gösterdiklor,ı, cesaret ve soğuk kanhlıgı 
hararetle alkışlamaktadırlar. Gazeteler, 
bu zaferin, dünya karşısında sovyet 
tayyaııeciliğine tam olgunluk beratını 

kazandırmış bulunduğunu tebarüz et· 
tlnnektedirler -

ya türk • bulgar dostluk cemiyeti dele 
geleri ve gazeteciler de hatır bulunmuş. 
tyr. 

Aynı trenle, Montrö'dcki bulear he
yeti de Sofyaya dönmüştür. 

.A,lverul ga:;eteıinin boğwılar 
mııkaveleıi hakkında bir 

makaleıi 
Bükreş, 23 (A.A.) - Gazeteler Mont 

rö hakkındaki neşriyatlarına devam edi· 
yorlar. 

"Adverul,, diyor ki : 
"Yeni mukavele Avrupa sulhunun U· 

mumi menfaatlan bakımından tahlil e
dilecek olursa, İfl&İlterenin ilk defa ola· 
rak kati ve pratik bir tekilde tetldJAth 
kollektif emniyete ittirak etmiı oldufc 
ıörülür. B. Titillesko'nun ite kantmau 
üzerine İngiltere bu sahada fransız • 
rus • romen görüşünü kabul etmiıtir., 

Bu gazete, Titülesko'nun Romanya 
menfaatlerini korumakta olduğunu ve 
tilrk • romen dostluğunun eherniyeti 
hakkında söylediği sözleri tebarüz etti
rerek makalesini bitirmektedir. 

İngiltere ve Mı ır 
askeri hükümler 

hakkında anlaştılar 
Kahire, 23 (A.A.) - İngiliz - mısır 

andlafJIUlaının aıkeri hükümleri hak· 
kında bir anl&fJD& hasıl olmuttur. Bu 
anlaşma, dür. aqam parafe edilmit o. 
lup bugün İngiliz ve mısır delegasyon
larına tevdi olunacaktır. İki delegat
yon yarın umumi bir toplantı yapacak· 
lardır. 

lngilis aakerleri kanal 
civarından ayrılıyorlar 

Kahire, 23 (A.A.) - İki bln lngilis 
askeri Mersa Matruh'daki barakaları 

terk ile Kahireye gelmişlerdir. 
Yarı resmi mahfill;r 2 bin askerin 

daha ağustos başlangıcında Mersa Mat· 
ruh'u terk ile Kahireye ve Mısırın sair 
merkezlerine yerleştirileceklerini haber 
veriyorlar. 

İngiliz kabinesinde 
değişildik mi? 

Londra, 23 (A.A.) - Star gazetesi· 
nin diplomasi muhabiri, B. Mak Donald 
ile B. Seymen'in bugünlerde istifa et· 
meleri ihtimali olduğunu bildirmekte· 
dir. B. Mak Donald, aıhi vaziyeti do· 
layisiyle vazifesini terkedecek, B. Sey· 
men de başka bir vazifeye tayin oluna· 
caktır. 

Star gazetesi, B. Baldvin'in bu iki 
zatın istifasından sonra çckileceginl 
bildirmektedir. 

Buna karşı dün akşam Vesbninstcr 
koridorlarında B. Baldvin'in kıralın 

taç giyme töreninden sonra çekilecegl 
ve o zaman kabinede ufak ölçüde deği· 
§iklikler yapılacağı söylenmekte idi. 

Adisallahada vaziye1 
Roma, 23 (A.A.) - Sömürgeler ba

kanlığı, Adisababa etrafında bir takım 
muharebel~r vukua gelmiş olduğuna 

dair çıkan şayiaları tekzib etmektedir. 
Sömür ckr bakanlığı, tathir ameliye· 
terinin devam etmekte oldugunu, İtal
yan d vriyelerinin Ras Seyyum v Ras 
Ka anın e ki oırdularının perakende 
müfrezelerine ra tlamış olmaları ihti· 
mali bulundugunu, ancak umumi v i
yetin ho nudluga değ r oldugunu ila· 
vı.: etm ktedir. 

Lindberg Berlinde 
Berlin, 23 (A.A.) - Tayyareci Lind

bcrgle karısı dı.in akş m Bertin civarın• 
da Staaken tayyare meyd nına vasıl ol• 
mu tardır 
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Montri zalerlala Tardda akisleri 
Memleketin dört bucağından sevinç telgrafları geliyor 

Boğazların ordumuz tarafından işgcıl ve ıalıkinıini nıiie)·yid olan Montrö mul.-mı(•/e.'4inirı im
zası surctile lwzanılan zafer yıırdun lıer trırafında coşlı·unlukla ve büyiil• tezalıilrlerle kutlanırken 
Parti teşekküllerinden, milli. cemiyetlerden ve diğer teşekkiillerden Parti Genel Sel•rt•lerliğine 
bir çok telgraflar gelmiştir. Gazetemiz bu telgrafları sırattiyle neşre ılcv<mı ediyor: 

BAKIRKÖY: Boğazlar mukavelesi
nin imzasından hasıl olan büyük mu
vafiakiyeti kutlarım. 

İlk mektebler yardım K . Bşk. Erez. 

KARAAÖAÇ: Partimizin hallini a
maç edindiği boğazlar zaferi dolayısiy
le ilçemizin partiye olan ilgilerini tek
rarlar ve şükranlarımızı sunarıı:. 

CHP. Bşk. Bilgiç, Urbay Attila. 

KIRŞEHİR: Boğazlar konferansı
nın büyük ulusumuzun şeref ve haysife· 
tine yakışan bir zaferle sonlanmasın
dan doğan sevinç ve şükranlarımızı say
gılarımızla arzederim. 

Ç. E. K. Bı;k. Güner 

ULUBORLU : İçte ve dışta dirlik 
düzenlik başarılarına eklenen Montrö 
büyük eserinizi alkış1arız. 

İlçebav Sevican, Urbay Salman, T. 
O. ,Faik. Zir. O. Halis, Ç. E. K. Aydın, 
CHP. Bsk. Koçak, Kızılay Armağan 

KEM AH: Boğazlar işinin türk ulu
sunun di1 eği gibi bitirilmesinden ötü
rü sevinç icinde bulunan Kemah halkı
nın sevgi ,.e saygılarını sunar partimizi 
kutluları~. 

Kızılav Bc:k. Yalçın, T. H. K. Bşk. 
Yakın'·n ·;ı. CHP. B k. Özdemir. Şar
bav Selı't1tı- r. E. K. B~k. Nivazi Pasin, 
U. E. A. K. B k. Kadri Bavkar. 

ŞAT AK: Türk ulusunun emniyet 
ve sel~met-inin temini yolunda yıllar
danberi ur rac:aralc ni a •et im a edilen 
bo -.1 r m"k:we e i hab ri sevinçle 

1 • V" re ef'mize ve onun kur-
• h'"l etimi e il e h lkı 

<"' tak aı yı S"llih T nçel 

ÇA'RAKC'UR: Cumuriyet Turkiye
~i t r h'nin ka detti i çok buyuk var
lı ara o ünerek katıl:'ıcak olan Mon
tr · ;mferinrl n ötürü Bingöl ili halkı
n '1 duvclu u hadsiz sevinclerini yürek
ten gele ı seslerimizi ve itçen bağhlık
larıMP'I •·iiksek partimize ve onun kud
reJlı cevir enlerine sonsuz saygıları

mızı sun~rız. 

Rinoöl ilhav ve urbay Sefik Bid
o~I • F:ılkevi Bşk. Te in, H. K. Bşk. 
Ö?:drmir. Kınlav B k. tnan. Encümen 
Uv. lfehnıet Avkutlu. İl enriimcni Hv. 
C'lr.oen. Hrav Uy. Sclimay, Uray Üç. 
Hıdır A cıl2n. 

BA YJNDIR: Ba,ta atamız partimi
zin ci:ı:clPi iilkiı volunda bu gece en bli
yiık zaferleri kadar parlak can vererek 
yurd kurtaran bir aınaca daha erişiyo
rur. Bu kuvvetin kayna~ı partinin ya
rattıöı iman kavnac1ıdır. Bu kaynak bu 
mi!Jf'ti en vüksek iilküs\ine eric;tirecek
tir. P:ırt;mizin yüksek ba~arılarından 1 
Liri olan bu muvaffalcıyeti sevgi, baiTh
lık ve minnetle karşılar, yolunuzda da
ha vül·sek feragatlerle yürüyeceğimize 
andidyoruz. 

Berberler B. B. k. Hakman. Kundu
racılar B. B~k. Öz. Seksen iki sayılı 
K r. Koo. Bşk. Karacak, Te. En O. B"k. 
Pelerol, Şarbay İbrahim Dedeağaçlı, 
Bakkal! r B. Bşk. M. Telci. H. K. Bsk. 
Sayar, CHP. ilçevöokurul 3şk. Çele
bioğlu. M. 1. ve T. K. Bşk. Necmettin 
Ara!'. K!Zılav K. Bşk. Kutlusan. Genç
ler B . Bsk. Gündovdu, C. E. K. Bşk. 
Z ki, Berberler B. Bşk. Akman. Kun
duracılAr B. Bşk. İsmail, Kredi Ko. 
Bşk. Kııracak. 

GÖNEN: Çok çetin savaşımızın se
vinçli sonucu olarak elde edilen boğaz
lar egemenliği dolayısiyle bu kutlu ba
"arınızı kalbimizin sıcaklığı ile kutlu
lar. sonsuz saygılarımızın kabulünü ri
ca ederiz. 

Kavak kamunu adına Kavak muhta· 
rı A. Çelik, CHP. adına yönkurul Bşk. 
H. Başar. 

KOÇHİSAR : Günlerdenbe. i heye· 
canla beklenilen şerefli muvaffakıyeti 
halka tebşir ettim. Yüce önderimize 
bağlılıklarını bu vesile ile bir daha cos
kunlukla ızhar ettiklerini arzederim. 

CHP. Bşk. A. Doğruer. 

ULUCRA: Boğazlar mukanle::.i İm· 
zalandıgına dair telgrafınız geçen gece 
saat ikide alındı. Alucralılar sabahlatea 
kadar sevinç içinde horan oynadılar. 
Bugün cumuriyet alanında söylevler 
verildi, marslar söylendi. fenerlerle ev
lerimiz, dükkanlarımız süslendi. Bütün 
halk parti b;nasmda cumuriyet mey
danında toplandı. Milli oyunlar oyna
dılar ve mesut ~ün ~erefine emsalsiz 
tezahürat yaptılar. 

Parti ba-;:kanı Tevfik Ekmen 

BASKİL: Ulus. kazanılan zaferi 
kutlularken yiiksek partiye tazimatl?.
rını ::.unmavı bir ödev bilmiştir. 

İlcebay ve şarbay R. Acar 

SEYDİKÖY: Milletin ne canlı ar
zularından biri olan boğazların kapan
masından sonsuz sevinçimizi yüksek 
rnuvaffakıyetinizi tebrik ederiz. 

Seydiköylüler namına B"?k. Peker. 

LADİK: Altı oklu bayragın gölge
si altında benliğini ve cihan sulhunu 
koruyan milletimize armagan edilen 
bu mutlu günü sevinç ve heyecanla kut
lulayan Ladik halkının minnet ve teb
riklerini sunmakla bahtıyarı:ı. 

CHP. B k. Sozay. Sarbay A. Çetin. 
Kızılay Bşk. Dogu. Ç. E. K. Bşk. Fazıl, 
T. O. mümessili Mazgun, H. K. B k. 
Akman. 

BALA: Halkımızın bu~ne kadar 
heyecanla takib etmekte oldugu boğaz
lar mukavelenamesinin imzası münase
betiyle yürekten gelen tebrik ve teşek
kürlerimizi sunarız. 

İlçeb:ıv Aygener, Şarbay ve CHP. 
Bsk. F. Kuvrukçu, T. H. K. Bşk. Bilen, 
Kızılay Bşk. yerine Dılnışkan. U. E. 
A. K. Bşk. maarif md. Üstünel. 

GÖNEN: Mazide eşi olmıyan bu 
muvaffakıyetlerden dolayı biz Sarıköy
liiler tasmaktavı7.. Bizlere bu~ünü ya· 
-ıatan kemalin;, ve onun biricik parti
sine <".andan bağlılıklarımızı bildirir 
saygı lcırımrzı sunarız. 

GEBAN: Ulu öndermizin başında 
bulunduğu partinin her gün ulusu yük
seltmek ve dünyaya tanıttırmak yolun
daki sulhcuyane zaferlerini şükranla 
karsılarız. 

Sarbav Ali flter. H. K. Bc:k, Tcran, 
Kızılay Bşk. M. Aydın. 

GÖ~DES: Prensip ve yasasına can
dan b:ıalı ve kurbanr oldu~umuz parti
mizin Montrö zaferi halkın alkış tufanla
rivle karşılaşmıştır. Bu e~siz UstUnlilğü 
elde eden partimize minnet ve şükran
lar•rnıı.t bildiriri~. 

İlçebay Akm:\n CHP. Bşk. Ali Rıza. 
Şarbay Ramiz Erdem. 

ASKALE: Boğazlar muahedeainin 
bu gece imzalanması müjdesini getiıen 
sevinçli telgrafınız nahiye halkınca 
coşkun sevinç uyandırmış, büyük heye
can ve tezahürat a karşılanmıştır. Her 
gün bir türlü yüzümüzü güldüren mu
vaffakıyetli i"lerden büyük önderimiz 
Atatürk'e ve İsmet İnönüne büyükleri
mize partimize tebriklerimizle derin 
minnet ve şükranlarımızı saygılarla su
narız. 

İhtiyar üye heyeti namına muhtar 
Zeki Yazıcı, Muharrem Mutlu, CHP. 
kamun yönkurul Bşk. Muhtar Özden. 

EDREMİT: Kuruluşundanberi türk 
varlığını yükselten ve bütün milli cere
yanlarını kudretlerini veren büyük par
timize ve ölmez varlığım nefsinde ya· 
şatan ulu önderimize bütün bir heye-

can halinde yaşıyan Edremitliler derin 
saygı ve bağlılıklarını bir kere daha 
içten tebrik ve niyazlarla arzederiz. 
İd . Y. Bşk. H. Kara, Halkevi Bşk. Ba· 
rın, CHP. Bşk. ve ;!arbay C. Denizer. 

E.MİRDAÔ: Çanakkale varlığı Lo
zan istiklaline C.H.P. türkün benliğini 
kurtardı. Büyiik kurtarıcıların Montrö
de kazandığı yüce zaferi ilçemizi can
dan kutlular, derin saygılarının kabu· 
lün üdiler. 
CHP. Bc;k. O Sezer. Carbay Kerman, 
Kızılay Bıık. Eren oğlu. Hcılkevi Bşk. 
Hasan Yiğit T. H. K. Bşk. H. Yener. 

ŞUHUT: Hükümetimizin kazandığı 
boğazlar utku:;u ve partimizin her dev· 
rimi gibi büyük ve çetin bir devrimdir. 
Yüksek iradeli başbuğJarımız türke bu 
saadeti verirken yüce varlığımızla he· 
raber partimizi bütün benliğimizle kut· 
ları z. 

Kamunbay Sezek. U rbay Er soy, 
CHP. Bşk. Ye. M. Bursa. T. H. K. Bşk. 
Özgene. Kızılay B..;k, Aydo·~du. Spor. 
K. Bsk. Cetin, Okul h:ışöeretmen ve 
Şen Baha. Kooperatif Bşk. A. Yavuz, 
Köy halkı namına Oğuz. 

POSOF: Boğazlar komisyonunda
ki mesainin muvaffakıvetle neticelen
mesinden dolavı Po of Kızılay kurumu 
sevinç ve nese icindedir. Bııgünkii mu
vaffal;.ıyeti \emin eden hi\kümete ve 
onun meydana getirdi..,i r ızılay kııru
mumuz şiikranınr sunar arzı tebrikat 
eylerim. 

Kızılay B k. M. Dogan 

ERDEK· Bir kalb gibi çarpan ulu
sumuzun azim ve iradcsile kazandığı 
bu biivük zaferi derin heyecanlarımız
la kutlularken Erdek gençliginin bağh
lıi.Yını bir defa daha tekrarlar ve sonsuz 
§Ükranlarımızı candan sunarız. 

Erdek İdman ocağı Bşk. Fehmi 

SÜRMENE: Lozan zaferini tamam
lıyan Montrö andlaşması bizlere büyük 
sevinç vermiştir. Ulu:;un yüksek teza· 
hüratı dolayısiyle şükran duygularımı
zı sunarız. 

Şarbay, CHP. Bşk. M. Kefeli, Kızrl· 
ay K. Orhan, Ç. E. K. Özer, Gençler 
ve spor kulübü Ulusman, T. H. K. Bşk. 
Bacaran. Ticaret mümessili Celal Zir. 
O. bşk. Başaran. 

CERMİK: Bu sevinçli geceyi yaşı
yan ilçemiz halkının partimize olan 
sarsılmaz bağlılıklarını saygılarımızla 
arzeyleriz. 

tlçebay Sancay. Uray Bşk. Ahmet 
Kurum. 

GÜMÜŞ: Yurdumuzun en canlı ve 
kıymetli olan boğazların lehimize ola
rak hallettirilmesi yolundaki parlak 
muvaffakıyetin önemli tebıtiratı karşı
sında halkımızın sevincini saygılarla 
arzederiı:. 

CHP. Bşk. Sami. Şarbay Emin, T. 
H. K. Bşk. Mehmet. Kızılay Bşk. Ah
met, Ç. E. K. B,k. Hikmet, Abdullah. 

URLA: Kurtarıcı, yapıcı ve hatta 
yoktan var edici rejimin anahtarlarına 
kavu,tuğumuz bu gecede duyduğumuz 
sevinçlerle ve partimizin yükseliş ve 
önemli basarılarını Urla adına saygılar
la sunarız. 

Şarbay Erten, T. H. K. Bşk. Baı:arır 

KOSK: Montrö mukavelesinin tekli
fimiz lehine kabul edilmesi bizleri se
vinç içinde bıraktı. Zaten büyüklerimi
zin türk tarihine önem veren Lozan 
muahedesini müteakib türk azametiyle 
mütenasip Montrö mukavelesi ispat e
derki türk ulusuna tarihsel şeref yakı
sır. Biz bugünü kutlarken bugünü bize 
hazırlıyan sayın şahsiyetleri tebrik et· 
meği kendimize bir borç biliriz. 

CHP. Bşk. Sezer, Kosk kamunbayı 

Muhtar Toksöz, Kartal kredi Kop. M. 
Yazgın. 

SAP ANCA: Zaferden zafere koşan 
Cumuriyet hükümeimizin ebediyen tür
kiın olan sevgili boğazlarımızdaki mu
kaddes türk hakkını Montröde bir de
fa daha hüccet altına aldı. Memleketi
mizin büyük kazanç ve zaferi olan bu 
mesut günü kutlulayan komun halkı· 
nın borçlu olduğu minnet ve şükranını 
saygılarımı2'la arzederiz. 

Sarbav Özel. CHP. Bşk. Akal, T.H. 
K. B k. Kubilay. Yesilyurd spor Bşk. 
F. Özcelik, Kızılay Bşk. 

PALU: Ne mutlu bize bugünkü do
ğan güneş türk ulusuna dünkü nurlu 
zafer şafaklarından birini daha göster· 
di. Yurdun çelik kapısını yabancılara 
ebediyen kapayan anahtarlarınr türk 
gencine bir namus vediası olarak veren 
ünlü Atatürk'ümüzü saygılarla anar
ken so ntıirk cocuğu kalıncaya kadar 
bu mukaddes emaneti muhafaza edece· 
ğimize söz verir, co!'kun sevinçler için
de h'I nurlu günü kutlayan ilçe halkı
nırı hürmetlerini sunarız. 

Sarbav Demirok. T . H. K. Bşk. Pa
laoelu. Krıılay Bşk. Soylu. Ç. E. K. 
Erdem. 

ARAPSUN: Tarihimize şerefli bir 
sayfa daha ekliyen boğazlar konferan· 
sının muvaffakıyet! ineticesi içten ge· 
len sonsuı duvgularla karşılanmıştır. 

Cumuriyet Halk Partisinin ve onun hü
kümeinin millet menfaati uğrunda gös· 
tcrdi ği değerli hizmetleri be iktekiler 
dahi minnetle anacaktır. Cumuriyet 
meydanınclır toplanan ve görülmemi~ 
bir sevinı- icerisinde bulunan ve h<>lkı
mız büviiklerin bu yeni zaferini hür
metle s.elamlar. 

CHP. Bc;k. ve Şarbay Yüksel 

VAKFIKEBİR: Sevgili vurdumu
ıun açık olan kanılarının kilitlenme i· 
nin muvaffakıyetle teminini haber a an 
halkımızın şu dakikada coşkun tezahü· 
rat yaparak sizleri candan ve yakından 
kutluladığım ar:>eyler ilgi sevgi ve say
grlarımızı sunarız. 

Şarbay Ahmet Zihni, CHP. Bşk. 
Rıza Bahadır. 

ÇEŞME: Aziz hükümetimizin azim
li ve değerli siyasetile kazanılan bü
yük zaferi sevinçle tebcil eden halkın 
tebrikatını sunarız. 

Sarbay Barbaros, CHP. Bşk. Yurt
oğlu. T. H K. Bşk. Öz. 

KOCARLI: Montrö anlaşmasının 

ulusal arzuya uygun bir şekilde ba:?a
rılmasından ötürü kutlular ve halkımız 
namına tf' ekkür. saygı ve bağlılığımı· 
zı bildiririz. 

İd . Y. Bşk. Cihanoğlu, Kocarlı CHP. 
Bşk. Yüner. muhtar Fehmi Doğan. Ço
banlı oğlu Mehmet, Kızılay Bşk. B. 
İnikut. 

BOÔAZLIYAN : Türk vatanının 
kilidi olan boğazlarımızın tahkimi ve 
bu suretle yurdun uzun emniyet ve se
lametini koruyan mukavelenin imza
lanmasr sevincimizi artırdı. Bu yüksek 
Muvaffakıyetin yaratıcısı büyük Ata
türkün, İsmet İnönü'nü kazamız namı
na kutlularız. 

Kızılay Bş\c. Rifat, Parti Bşk. ve 
Şarbav Duygu. Ç. E. K. B,k. Baysal, 
Bsk. Ömer Dönmez. 

BOLVADiN: Halkın mağrur üzün
tüler içinde beklediği büyük müjdeyi 
şimdi aldık ve şehir ilk de!a gece yarısı 
bayramına kavuftu. Şimdi minnetle ne
şeler içinde Çanakkale bayramını kut
luluyoruz. Bayram gecesi güneııe ka
vuşacak ve daha genit coşkunluklar de
vam edecek. Büyük partimizin bu bü
yük zaferini kutlularken bunu yaratan
lal'a minnetimizle kucaklarız. 

Bolvadin CHP. Bşk. İzzet 

ÇORUM: Montrö mukavelesinin İm· 
zasile milletin tamamlanan istiklalin
den dolayı Çorum halkının duyduğu 
sevincin yüksek akislerini arzederiz. 

Şarbay Dr. Pertev 

KEPSUT: Cumurivetin zaferiyle 
dolu tarihine her gün bir yenisini ka
tan hükümetimizin bugün de boğazla
rın imzalanması dolayısiyle altın satır
lı bir sayfa daha ilave etmiştir. Kepsut
lular bu muvaffakıyeti ;;ükranla ve can-

dan taşan sevinçlerle kutlular, 
maz sevgi ve saygılarını sunar. 

Şarbay ve CHP. Bşk. Ergun~ 
K. Bşk. M. Isparta, Kızılay B• 
yıtgen. 

AKHİSAR : Başarıcı ve yiJ ~ 
partimizin ulaştığı biribirine e 
ferler ulusumuzun yarınını ar. 
mış ve ulusa inan ve güve~çle /re 
diş yolunu gösteren Montro za ~ 
sal ve güvenlik bakımlarından dJ 
mrş büyük bir zaferdir. ~u. arık 
kunluk içinde kendi zaferını 
yan Akhisarlılar partilerine ve 

.. ktall seflerine karsı en sonsuz şu 
~et ve bağlılıklarını sunarlar. ''f'

Halkevi ve CHP. Bsk. Dr. Zı 
Bsk. Nüzhet İsik. İlcebay Meıırrıe 
H. K. tecim ve Esat Aril. 

ERDEK: Partimize her ~n ~. 
nan ve ııevgi ile kalbleri baglı f t 
dekliler kazanchğımız eşsiz ı~ ~ıı 
zaferi olan boğazlar muahedesın' 
zalandığr, bu anda duyduğumuz 
ve şükranlarımızı sarsılmaz se"gı 
saygılarımızı sunarız. _..ıı 

Ş ar bay ti aJI""" 

PERVARİ: Boğazlar muahed 
imzalanmac:ile bir kere daha kaZ J il 
mız bu büyük 7.aferi candan ~e et 
vincle kutluluyan halk, hükiit11e 
partimizin bu mesai ve muvaff atcıf! 
den dolavı tebriklerini sunarak ;il 
mızda büviiklerimizin daima ol 
dilemektedir. 

İlçebay H. Özlü, Halk narnınA 
lediveden S. Erbek, Esnaftan 
Bışkın. 

ANTALYA: Daima eyiyi ve d 
yu bulan yaratıcı kudretle ya 
mefkftre ve mesai arkadaşlarının. 
fırkamın muvaffakıyet tarihine bı~e 
fa daha ilave eden boğazlar ıa 
ı;onsuz bir saygı ve derin bir se" 
kutlular ebedi minnet ve bağlıhgı 
zimlerimle arzederim. 

Eski Ant<>lya mebusu avukat J-{a 

ADANA: Tarihi zafer ve mı.ı" 
kıyetlerle dolu ve süslü olan bur~ 
kıl~b parti inin Montrö'deki .d~P 
si davası dünya politika alemının 
bir dönüm nokta ı olmuştur. Bu 
bi rdefa daha tebarüz eden biıyulc 
tisi hi.ıkümetinin barışçı ve dün.Y~ 
huna emniyet ve inanç veren dı.0 
si sistemi yirminci asnn örneklıl< 
eseri olarak tarihe yazılmıştır. :Bil 
la çok öğiinür çe derin saygılarrt111 

narım. r.ı 
Niğde saylavı Cavit O 

ECEABAT: Türk ulusuna tat11.;f 
menliğini idrak ettiren bu mesut~ 
hazırlıyan ve yapan kudrete • 
saygı ve şükranlarımızı sunarız. "°" 

Şarbay Vural, CHP. İlçeyön 
B~k. Güven. 

AÖV A: Çanakkale Muzaffer~ 
den dolayı arzı tebrikat eder 
saygılarımızı sunarız. cJ 
Ağva köylüleri namına Nuhtar 1' ~ 
'GELİBOLU: Yıllardanberi Y • 

özleyişiyle yolunu gözlediğim~~.>",i' 
ordumuzu kaniyle müdafaa ettı~ 
gili topraklarımızda bir daha ~ ~ 
dık, bağrımıza bastık. Yüksek ıd• I_ 
altında emsalsi7. kahramanlıklarıı11 ~ 
yoksulluk içinde cihan tarihine s;,.. 
hakeden ordumuzun aziz varhl1 'ti. 
bize Montrö zaferini kazandır~': ~ 
yüklüğünde cihanın ittifa~ ~ttıl~ 
gibi Büyüklerin idare ettığı bu '1. 
bu ordu harbta olduğu gibi iliın "',iıl! 
deniyette dahi varlığı her zaman g ~ 
recektir. HükUmetimizi ordumu~,lf 
kımızın yekpare gönül bağlarını _.. , 
ha yükselten aziz phsınızı cand ·• 
lamlarız. Mı 

İlçebay Tevfik Nayan, Şart>')~ 
Arma oğlu, Bulayirli ollu. }ta~ 
başkanı Raif, T. O. Bşk. H. Bakl~~ 
sa Bşk. Mustafa, H . K. Bşk. ı" 
Kızılay Bsk. İhsan, C. E. K. Bt1'· 
him. td. Y. Bşk. R Ünal. ., 

POSHOF: Boğazlar komisyo~ıs:.,,
ki mesaimiz muvaffakıyetle neıC 
mesinden dolayı Poshof halkı seti~ 
ve neşe ve sevinç içinde hükiill'l~,1-
onu meydana getiren partiye ,1 
liükranlarınr sunar ve Poshoflular 
mına tebrikat eylerim. ,,.,;c 

Urbay fi/ 

No ıs - Sonra mı? Sonra bana fındıklar verdi
ler, tatlı tatlı şeyler verdiler; beni alıp ağaç
ların tepelerine çıkardılar. Ben orada onlara 
''tırnaklarım yok ama, ben sizin kan kardeşi
nizim'' dedim, bir gün sizin önderiniz olaca
ğım, dedim. 

si, kızgın bir gecedeki gök gürültüsü gibi 
yankılar bırakıyordu. 

iq' 
yoktur .. Maymunların su içtiği yerden s\lyi 
meyiz. Maymunların gittiği yere gitt11e ıcJ. 
Onların avlandığı yerlerde avlanmaz, }1ll CE G L Ki TABI 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard K1PLİl\ıG Nurettin ARTAM 

- Sen maymanlarla, boz şebeklerle, ya
sa nedir bilmiyen, her şeyi yiyen bu kimse
lerle bulunmuşsun. Çok ayıb, çok ayıb. 

- Batu, başımı incittiği vakit, dedi 
Movgli, başımı aldım gidiyordum. Halime 
hiç kimse aldırmadı; yalnız boz şebekler ba
na acıdılar ve ağaçlardan inip yanıma geldi
ler. 

Balu atıldı: 
- Maymunlarda merhamet! dağdan inen 

ırmakta durgunluk! yaz güneşinde serinlik! 
Eeey, sonra insan yavrusu? 

Baghira dedi ki: 
- Onların önderleri yoktur; yalan söyle

mişler; zaten onlar her zaman yalan söyler
ler. 

- Bana çok kibar davrandılar; tekrar 
tekrar çağırdılar. Şimdiye kadar maymun 
milletinin yanına niçin hiç götürülmemiştim 
sanki? Onlar da benim gibi ayaklarının üze
rinde durabiliyorlar. Sert pençeleriyle bir 
yanımı incitmiyorlar. Bütün gün oyun oyna· 
yorlar. Ben kene gideyim, fena Balu, gene 
gideyim de onlarla oyun oymyayım. 

- İnsan yavrusu, beni dinle, diye söze 
g-irişti Balu. Fena halde öfkelenmişti ve se-

- Ben sana, ağaçların üzerinde yaşıyan 
maymunlardan başka bütün hayvanlar için 
cengel yasasının ne söylediğini öğrettim. 
Onların yasası yoktur. Onlar bizim aramız
dan koğulmuş serserilerdir. Kendilerine ~ 
re bir dilleri bile yoktur. Şuradan buradan 
duydukları kapma birkaç kelimeyi bir araya 
getirir, konuşurlar: günleri, ömürleri dalla
rın üzerinde geçer. Onların yolu, bizim yolu
muz değildir. Onlar, öndersiz yaşarlar. On
lar, hiç bir şeyi akıllarında tutmazlar. Kendi 
aralarında gevezelik ederler; bu cengel'de 
büyük büyük işler yapacak bir millet olduk
larını söyliyerek öğünürler. Fakat bu sırada 
yere bir tek fındık düşmesin; bütün bu ko
nuşmalar unutulur, bir kahkaha, bir gürültü, 
haydi f ındığm üzerine. 

Biz cengellilerin onlarla hiç bir il~imiz 

onların öld;\ğü yerlerde ölmeyiz. .ıof 
Hiç benım, bugüne kadar, bu Bandar 

dan bahsettiğimi duydun muydu? ıf 
Movgli, Balu sözünü bitirir bitirırıetı 9" 

Jssız kalan ormanda fısıldar e-ibi çıkarı 
&iyle: 

- Hayır, dedi. ~ 
- Cengel milletleri, onları ne ağızl irll 

alırlar; ne kafalannda onlara yer "~r rd 
Onlar, çokluk, kötü, kirli, utanma.z sef }e~ 
ve biricik arzuları, eğer onlarda da bıf '(.~ 
bulunabilirse, öyle diyelim, orman ha1. 
dikkatini kendi üzerluine çekebilnıe\ctıf~ 

Halbuki biz, başımıza f mdık ve pata rd,.S 
bile atsalar, suratımızı döndürüp de orıla 
yana bakmayız bile. 

rSonu v,.r) 
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BOR: Boğazlar işinde kazanılan za· 
ferın sevincini yaşatmağa toplanan ka· 
dm erkek binlerce Bor halkı ulusal bir
liklerinde ortaklıgiyle ilçemiz cumuri
yet alanında bir sUtun dikilmesine söz 
verdiklerini sonsuz saygılarımla yüce 
varlı rınıza bıldiririm. 

Parti ve Halekvi Bsk. Cevdet Ülkü. 
Ş rbay Tevfik Avan. 

SINDIRGI: Montrö'de kazanılan 
bo azlar muahedesinin bu saatte imza 
edilmek merasimi yüksek coşkunluk
larla Sındırr;ıda kutlulanırken en bil· 
y uk ulusal tesanüdü yaratan biiyük a
Ataturk'ümuzun izinden ve eserinde 
son nefe lerini vcrinciye kadar ayrıl
mama a ımdiçen partililerimiz ve hal
kımız egemen\ik ve istiklalimizi bir 
kat daha tnkvive eden bu büyük mu
vaff kıyetten dolavı en derin saygı ve 
teb iklerini sunarlar. 

~ rbay Mehmet. Kızılay K. Bşk. Ma
ral. Ç. E. K. Bşk. Ziya. Zir. O. Bşk. 
İbrahim, Gençler B. Bşk. Mehmet Ömer. 

HARMARA: Boğazlar imsakını is
tcdit;imiz veçhile imzalanmasından do
layı coskun bir kıvanç içinde bulunan 
kamun halh.ınrn tenrik ve şükran hissi· 
yatını saygı ile arzcdcriz. 

Raişt Özkan. Muhterem Karen CHP. 
Na. H. Timcı, Marmara Kamunbayı 

K p .ın. 

BODRUM: Fırkamızın takip etti
gi sulhperver siyaseti sayesinde Ça· 
nal.kale muz:ıf feri yetini bütün halk coş
kun bir halde kutlarken sizlere sonsuz 
minnetlerini sunarlar. 

f:'lrbay Dr. Mümtaz Ataman, CHP. 
ilçe, onkurul Bşk. vekili Ali Uysal, 
H. K. Bşk. Eskişehir tecim ve endüstri 
FirJevsi. 

AYDIN: Yurdu yokluktan varlığa 
kavu turan partimizin sayın Şefi Ata
turk"un çizdıği yolda yürüyen büyük • 
]erimizin muvafa\dyetlc başardıkları 
Montrö konferansı devrimci partimi • 
zin büyük türk ulusuna verdiği arma
ganl.ırdan biridir. Saygı ve sevgilerımi· 
zi sunarız. 

Uray parti ve hava kurumu Bşk. 
Nurı Topçu, Kızılay ve Ç. E. K. Bşk. 
Alu • Gen!Sler Birliği lişk. Mahmut 
Or ı. 

I EKE: 'flirk ~hısımun degerli hak
larını yaban.:ı ellerin salonlarında bil· 
tün dunya milletlerıne haykırarak lıo· 
ğazlarrmızm egemenliğini temin mak
sadi} le gostcıılen sonsuz aziz ve meta
net tiırklük gücünün bir nişanesı ola
rak kaydeder bu değerli işte göksüınü -
zü kabartan derin sevinç ve kıvancı 
bildirir ve yurekten kopan saygılarımı
zı ebcdı llkranlarla sunarız. 

CHP. Bsk. vekili t. Ergut, Şarbay 
N. Şımsek. 

ŞA VŞAT: Yurdun çelikten kilidi O· 

lan boğazlar muahedesini en büyiik ve 
en ilgili devletlere tasdik ittirerek tam 
manasile ulusal menfatlerimize uygun 
bir ckilde neticelenmesi suretiyle ulu
sun istikUU ve hakimiyetini bütün ciha· 
na bir daha tanıtan türk ulusuna Şav
tat halkının minnet ve şükranlarını su
nar bu miınascbetle cumuriyete ve onun 
yegane koruyuc~ısu balilii zati devletle
ri olmak üz re anl• ordu ve komLtan
lnrma candan b~lılıklurımızı arzı ta· 
2'imatımız lütfen k:ıb~ılünü dileriz. 

CHP. Bşk. Nedim, Şarbay Rcaalat, 
Kızılay Bşk. Kenan, Çocuk Esirgeme 
K. Musa, H. K. B!'<· Kemal. 

MENEMEN: Yurda kazandırdığı. 
nız boğazlar mukavelesile Lozan zafe
rine bir Lozan daha kattınız, derin he
yecaı1 içinde yeni 7.<ıferi kutlar !onsuz 
aygılarımızı su mu ız. 

ÖGretmenler Birligı Bşk. Kemal 
Öner. 

AKCADAG: Montrö muahedesinin 
mu a!fakiyetle akdi dolayısiyle Akca
dng halkının duyduğu milli gurur ve 
heyecanın iblagına rr usaraat eyleıiz. 

Akcadag hall~ı N. Şarbay A':eşdoğ 

:HEY AZIT: Montro zaferini tesit 
ıçin ougün cumuriyet meydanma top
lan n lstanbul halkının tebrik ve te
şekkurlerinin partimize iblagına karar 
vcrdigini saygılarımızla arzederiz. 

J anbul Urayı birinci başkan veki-

Tefrika No: 4 

il Necip Serdengeçti, CHP. ilyönkurul 
üyelerinden Faruk Dereli, Ticaret ve 
sanayi odası başkanı vekili Ahmet Ko· 
ra, Eminönü halkevi başkanı Agah Sır· 
rı Levent, Beyoğ halkevi başkanı Haşim 
Refet, Hakarar esnaf teşekkülleri ida· 
re memuru Şevki Sungur. 

MARAŞ: Montrö konferansı müza. 
kerlerini günlerdenberi büyük bir dik -
kat ve hasassiyetle takip eden bizler 
konferansın boğazlarda türk hakimiye
tini kayıtsız, şartsız tanıyan karrını öğ· 
renmek için telgraf binasında binlerce 
toplulukla bekledik ve bu kararın im· 
zalandığı muştusunu şimdi aldık ve cu· 
muriyetin kurulduğu günden beri onun 
sayısız nimetlerini görmekle göksU ka· 
baran ve ulusu tam egemenliğine ve bu 
günkü yüksek varlığına ulaştıran Ata· 
türküne sonsuz minnetler taşıyan ve 
onun yolunu ulus ve yurdun uğruna can 
vermeyi cana minnet bilen biz maraşh· 
lar cumuriyet hükümetinin elde ettiği 
bu yüce muvaffakiyetten duyduğumuz 
sonsuz sevinçler içinde bayram yaptığı
mız halde şükranlarımızı sunar ve bü -
yük ordumuz hakkında ötedenberi bek
lediğimiz iman ve güveni bir daha say• 
gılarız. 

Vali ve CHP. hşk. A. Nayman, şar
bay Dr. S. Tükel ticaret odası başkanı 
Dedcoğlu, Kızılay Bşk. Sedat, Ç. E. K. 
Turgut, T. H. K. Bşk. Cemil. 

KEMALPAŞA: Boğazlar işinin u
lusal asığımıza uygun olarak başarıldı
ğı haberi halkın coşkun gösteride bu -
lunmasına vesile teşkil etti. Mutlu ha • 
diseyi candan kutlar, minnet ve şükran· 
larımızı sunarız. 

Şarbay A. Ergin, CHP. Bşk. Z. Tu· 
fan, Spor Birliği Bşk. Yasin Özker, Ti· 
caret odası mümessili Zafer. 

ÇORUM: Partimiz hükümetinin 
boğazlar muahedesinin ulusun tam bir 
emniyet istiklal ve şerefini sağhyacak 
bir durumda gösterilen yüce başarıdan 
dolayı biz particiler ve bütün Çorum 
halkı partiye akrşı büyük tebrik, sev· 
giler. saygılar ve sonsuz minnetlerini 
sunarız. 

Ticaret Odası Bşk. Ahmet, CHP. 
Bşk. ve Vali Z. Tekeli, Halkevi Bşk. 
Hasan, Kızılay Bşk., Şarbay Kaplıoğlu, 
U. B. Bşk. Hava Bşk. Ç. E. K. Bşk. 
Şemsettın. 

ÇILDIR: Eşsiz bir dehadan aldığı 
ilham ve kuvvetle ulusal umdeleri üze· 
rinde yüriıyen cumuriyet Halk Partisi· 
nin buiunduğu feyizli yolda kazanılan 
Montrö zaferi halkın partiye bağ ve 
sevgisini bir kat daha perçinleyen hal· 
kın sonsuz sevinç ve heycanla kutladı· 
ğı bu zafer dolayısiyle fırkasına kartı 
duyduiu derin ıaayeı ve tebdk iatckl•· 
rini arzederim. 

Şarbay Bingöl, CHP. Bşk. Akdeimr. 

BAYRAMİÇ: Montröde yurda bu 
yüksek sonucu kazandıran ve ulusun 
tarihine bu kerre de sonsuz varlıklar ka
tan bu kıvançlı günü heyecanlı duygu
larla kutlar ve Bayramiç halkının tÜ· 
kenmez şükran ve minnetlerir.i sunarım. 

Bayramiç Şarbayı Böyülken. 

DI<.:MİRCİ: Boğazların askerileşti· 
rilmesi hususunda Montrö konferansın· 
da ki bUyük muvaffakiyeti candan kut· 
larız. 

Şarbay M. Ünlü, CHP. Bşk. Emin 
Özkan, Hava K. Bık. Osman. 

PINARBAŞI: Emekli mahallı:rle 
memleketimizin varlığını koruyan Mon
trö muahedesinin imzasından dolayı 
milletçe hep topluyuz, bu sevinçli günü 
ya~arken büyüklerimizi anıyoruz. Bat· 
ta Atamızla siz varolunuz. Gücünü ka· 
mından alan büyük nıilletimiz sizinle· 
dir ve yetiştirdıği sizlerle kıvanç duy • 
maktadır. 

Şarbay C. Karan, CHP. B~k. Tahir 
Tuncer. 

DARICA: Muahedenin imazsı habe
ri halk üzernide derin ve nihayetsiz 
rnenuniyet duyguları uyandırdığı hü • 
kümetin ve bilyük partini n ikinci bir 
yurd ve Çanakkale muzaffesiyetini son· 
suz sevinçle kutlamaktadır. Halkın say-

ULUS 

MUDURNU: Günlerden beri heye
canla beklenen bogazlar anlaşmasının 
lehımize imzalanması haberim sonsuz 
sevinçle aldık, bu duyumdan bütün halk 
içten gelen coşkunluğuyla devamlı şen
likler yapıyor. Ulusumuzun bu tarihsel 
utkuya kavuşturan Ulu Başbuğumuza 
yüce şeflerimizi güvenle anarken halkı 
temsilen sizleri bütün benliğimizle kut
larız. 

İlçebay Sayın, Şarbay Matalny, CHP. 
başkanı C. Atalay, Halkevi başkanı A. 
Sanalan, Tarım Bankası Direktörü Av
ni Altan, Kızılay E. Bozdoğan. 

ÇAL: ]:)oga.dar konıreansmı butün 
alaKa ve benubıyıc onunuen sonuna ... a. 
uar takıp ve ~v • .Gı akıı•mıı yapua\:ak 
ımza te ... :ıuınc sauı.rı:.ıuı.r.ıa ınu.ti:ir cuen 
bınlercc üYtanaa~, geıcn teu;pr tch ıuc
rıne cuşn:un ve uı; 1 ... ı.anıa tucı< uıusunun 
U•U ucı.~ .. ruarına Kdtu~ı ve uıusumuza 

buyuK uıı 1>ctvail' u~.Ku:.u Kauar bcvmç ve 
bn uK veı uıbı ş ... l'ueı;ız buıuııan lıı..t;az-
lar Konıcrcı.u .... ıu ... Kı yuıtı.e.K ua;ıcırı.K• .. rı-
nızı yuttwıeı c.K } ucc bd.)' e.ııarıcı kutıar 

ve t1.:.,,cK.Kurıermııı1 suııa .. .ı:. 
hi:11K ncıruma ur.;y .Dşıt. Çelikbaş, 

Ch.t'. ılçeyun.KuruJ .oşıı:. 1..ankurur. 

l\11:.~ u .üJ. l' .t:.: ı urıc boıgesınm ya
nınucı. sevııı~ yuşıan arasıııu .. ı:cutıauıbı· 
mı.ı: uu ınuuu t;une bızı .kavu~lUldll 

!Jartınu:.:e bUVClUIK ve ınanların.ı..:;ı yo1° 
1ar, ı;vnı.u,. ı;.ı, buaıımı..:ı sunauıı:. 

UVlKuy ll~ı;:.l auına uruy yerme Sa
lih n.uııuub"• "'tt~ . .oşk. vı.ınan t:;rKoç 

C.t:. '.l t".l~.L-4: AtaLurkun izınae yuru
yen cey11aıuuar wontro nıuvaııaıı::ıye

unı ışı ınce uuyuıt partııeı ıne ka. şı 
eueuı oatıılıkıaı ııu bır .Ken: uaua tc yıuc 
veı;ıe ouıuuıar. iıı"ucıp parusmın •ına 
vaııuıarı etraunua sauaııını;> uıan bız-

ler, yuksek bakanımı.ıuan saygılarla 
dileı ız. 

~HP. ilçe yönkurul başkanı A. Ül· 
kü, i;iarbay ::,aıCllladdın, hı:ulay kuru • 
mu .tS§k. A. Y ıicekoK, tlava K . .i3şK. ız
zet Avcı, ç. E. K. ~şıc. A. unay, '1 ıca
ret ve sanayi odası ı.sşk. H. Mutlu, ki· 
raat odası .li§k. A. Yiıcekok. 

BOLVADİN: Kurulduğu günden • 
berı bize bayram gimlcri veren partimi-
zin Çanakkale zaferi içimizi yeni bir 
gururla doldurdu. Haık coşkun teza· 
hurleri arasında partıyi kutlayor. Bu 
yüreklerimizden taşan minnet duygu· 
larını sunmakla bahtıyarız • 

Şarbay Basri Köker, Ticaret odası 
Bşk. l. Kelek, Halkevi Bşk. R. Ünal, 
CHP. Bşk. İzzet, Kızılay Bşk. Dr. V. 
Balkan, Ç. E. K. B. 1. Babalık, Hava K. 
Bşk. 1. Hakkı. 

KARAMAN: Kudret ve kuvvetini 
bütün aeuıı. tanıttırdıtımız milletimi
ırin boidlfi' muahedesiyle bir kat daha 
yücelen §erfini bilen bütün Karaman 
halkının en derin itimad ve şükran duy
gularını sunar ve kabulünü dilerim. 

Şarbay V. Arkan, Ticaret odası Bık. 
Hadi, !d. Yr. Bşk. Süleyman, Kızılay 
Bşk. Bayram, Ç. E. K. Bşk. Dündar, 
CHP. Bşk. A. Unver. 

OV ACIK: Tutuğunuz inkılap yo· 
lunda ulusumuza yaşattığınız iyi gün· 
lerin ve yurdumuzu nurlandırmak yo
lundaki eserlerle türk tarihine bugün 
yeni ibir yaprak olarak kattığınız bo
ğazlar ahidnames~ ulusumuzun partiye 
beslediği imanı bır kat daha kuvvetlen
dirmi§tir. Yüksek önderlerin yolunda 
yilrümeğe ilçemiz halkı ahdetmiJtir. 
CoJkunluğu taşan halkın saygılarını ıu· 
narrm. Şarbay Baran 

DATÇA: Ülke ve ulusun koruma 
ve serbest yaşayıtmın bir kat daha kuv· 
vetlendirilmesine yol açan boğazlar mu
kavelesinin tUrk ulusunun isteklerine 
bağlı bir durumda imzalanmasından Ö· 
türü sevin§? duygularımızı candan su • 
nar ve kutlarız. 

İlçebay vekili E. Akıncı, Şarbay N. 
Çetintürk, Spor başkanı Bedri. 

HAVRAN: Kıymetli ve sevinçli 
günlerini yaşayan havranlıların kalble
rinde size karşı duydukları sevgı ve 
saygılarını ulaştırır ve sonsuz ömürler 
dilerim. CHP. Bşk. Candar 

gılarını ve sevgılc ıni sunar m \ 
Darıca CHP v Şarbay İsmail Bay· 

ramoğlu. 

TORUL: Boğazlar mukavelesinin 
milli şerefimize uygun olarak imzalan· 
dığını toplantı halinde haber alan bin· 

lcrcc halkın bu muvaffakiyetten dolayı 
büyük önderlerine sevinç ve teşekkür· 
lerınin bildirilmesine karar verilmi§ • 
tir. Verilen karar aynen arzolunur. 

CHP. ve Şarbay Üçüncü 

MANYAS: Türk hakimiyet ve is
tiklalinin tarihsel bir devrimi daha ol· 
mak itibariyle derin bir ilgi ve büyük 
bir sabırsızlıkla beklenilen Montrö'deki 
boğazlar muahede.;inin bütün devlet • 
ler tarafından tasdikinde yüce cumuri· 
yet hüklimetimizin eşsiz muvaffakiye
tini candan kutlar ve bundan ötürü coş
kun bir sevinç içinde gösterilere de· 
vam etmekte olan halkın minnet ve şük
ranlarını sonsuz saygı ile sunarım. 

Parti Başkanı Mehmet Manyas 

TRİLY A: Türk ulusuna yüce bir gün 
daha yaratan büyük zaferinizi trilyeli
ler namma candan kutlar ve derin say
gılarımızı sunarız. 

Kamunbay Ersoy, Muhtar İsmail, 
Sönmez, Akbay. 

VONA: Montrö'de yeni yapılan ve 
yurdumuzun emniyetini temin eden 
mukavelenin imzalanması haberi mem
leketimiz halkını sevinç içinde bırak
mıştır. Yurddaşların sonsuz minnet ve 
şükranlarını yüksek huzurlarınıza de • 
rin saygılarımızla sunarız. 

Şarbay Çerikçi, CHP. Yazıcı. 

AVANOS: Montrö mukavelesinin 
imzalanması haberi burada coşkunluk 
!ar yarattı. Tebriklerimizi }"Üzlerce 
halkın sonsuz alkışları içinde okuduk. 
Du eşsiz eserin yapıcılarına halkımızın 
özünden kopan minnetlerini ve derin 
saygılarını arzederim. 

CHP. Bşk. H. İnce 

SALİHLİ: Yüksek azim ve muvaf
fakiyctle başarılan boğazlar mukavele· 
sinin imzalanmasını Salihli bir tek ka
le gibi coşkunlukla kutlamaktadır. De
rin minnetlerimizi sunarız. 

CHP. Kemal Ersoy, Şarbay Kamil 
H. K. Bşk. Galip. ' 

ARTVİN: Bu finde cumuriyet ala
nında toplanmı:i olan binlerce artvinli 
türk ulusuna hayat ve istiklfilıni kaza~
?.ıran ve diıııya medeniyet seviyesinin 
ustune çıkarmagı ülkiı edinmiş ve yur
dun emniyet ve selamet anahtarını son 
Montrö zaferi ile de tııman.iyle eline al
mış bulunan biıyük Atatiırk rejiminin 
genel sekreterini saygı ile selamlar 
sonsuz bağlılıklarını lıir daha teyid c~ 
der. 

Şarbay, Vali ve CHP. Ba~kanı R. 
Koral~n, Halkevi Bşk. Öz, ç. E. K. 
lJşk. C. Kılıç, Kızılay Bşk. E. Erden, 
1'ıcaret Odası Bşk. S. Taşkın, H. K. 
Bşk. 'l'. Gökan. 

AN U.l'1<U": Montrd bogazlar rnua • 
heueııının ırn4:ası haoerını \;O§kun se
vınçıerıc aldık. Underıığı yı.ırda bu-
yuK cmnıyet ve reıah yarat.ın partinıi • 
ze ve onun şeııerıne andırınlı1arın 

c~ndan sevgı ve minnetlerini arz ede
rız. 

~H~. Bşk. Abdullah, llçebay M. 
Ketenca. beıedıyc başkanı A. Dogan. 

RlZE: 
• lio1'az!ar konferc:nsmın vatanın se • 
Jametı noktasından en onemli bir kara
rını almaga hukumetımızın yüksek mu
vauaıtıye~ı cumurıyet aıanında tOılla
nan bınıerce nalk tarafından çok yuk
~K ~ır sevınç!e ögrenıldi. x uce dahı
den ılham alan huıcwnetimizin türk var
lıgını tamamııyan bu yeni zaferinı kut• 
l~rKen sonsuz tebrık ve teşekkürleruni
zı arzetmegı bir vazife teıakki eyledık. 

CHP. Bşk. v~ Vali C. Ertuğrul, Şar
bay H. Kayadenız, Halkevi Bşk. G. 'ı'o· 
lon, Ticaret Odası Bşk. Murat Arıyıcı. 

ÖDEMİŞ: En büyügümUz Ulu ön
derin buyrugu altınaa yurdun her bu
cagma devrım ve egemenlik saçan yüce 
partimizin Montrö deki diplomasi utku 
ı;un~a~ ötürü kutlar ve bır gez daha 
partımıze baglıhgımızı bilclıririz. 

CHP. Bşk. Vekili Mitat Baykal, 
Şarbay Mitat Baykal, Halkcvi Bı,ık. Mu
harrem Baran, 1'icaret odası Bşk. Ha
va K. Bşk. Fethi Kızılay, Kızılay Bşk. 
Sami Altunova, Spor K. Latif Ödemış, 
Berberler Birligi Bşk. Adem, Ç. E. K. 
Bşk. Hamdi Akman, Urgancılaı B. Bşk. 
Mustafa, Şofurler B. B k. Hasan, Tü· 
tüncüler B. Bşk. Hüsnü. 

SAYFA 5 

FİNİKE: Anayurdumuzun J...-npıla •• 
rı demek olan bogazlan düşmanlara 
ebediyen kapamak suretiyle elde edilen 
tarihi zafer türk ulusunun yarttığı mu· 
cizelerin üstündedir. Tarihın sayfaları
na altın yapraklarla geçmeğe değeri o· 
lan Montrö mukavelesinin imzası, türk 
varlığını dünya milletlerine karşı bir 
daha göstermiş oldu. Bizi bu bayrama 
ulaştıran büyük Şef Atatürk'ü ve sayın 
başbakanımız İnönünü ve sizi candan 
kutlar, clerinizden öperim. 

A. Riza Şarlak 

EDİNClK: En küçüğumüzden en 
büyüğümüze kadar biz edincikliler Ata 
türk Türkiyesinın kapılarını biz sahib
lerine verdiren son zafer haberini se
vinçle yaşadık. Sevincimize son yok· 
tur. Bu zaferi yartan Ataturk'e ve onuıı 
partisine bağlılık ve saygılarımızı su • 
narız. 

CHP. Bşk. S. Ökten, Şarbay S. 
Hancı., Spor K. Bşk. R. Dermen. 

ERGANİ MADEN: Bogazlar ha· 
kimiyetinin kazanılması hususundaki 
1.ıüyük muvaffakiyetinizi bütün halkın 
hissiyatına terceman olarak candan kut 
lar ve derin saygılarımızı sunarız. 

Şarbay Saydan 

YEŞİLOVA: Partimizin l;üyük ku· 
rucusunun ve onun arkadaşlaı ının yüt 
:;ek varlıkları ile istirdad edilen boğaz· 
lar üzerindeki hak hakimiyetimizden 
dolayı milletin şükranlarını arzederiz. 

CHP. Bşk. Basmaz, Şarbay H. Özen 

KÖPRÜ: Ata türkün hilkümet ve 
partinin inkılap ve istiklal tarihimize 
yazdıkları yeni zafer olan boğazlar mu
kavelesinin imzası bu gece cumuriyet 
meydanında toplaruın ahlkın kendi ru
l>undan doğan coşkunluklarla kutlandr. 
Halkın kutsal hislerini ve partiye bağ· 
hlıklarını saygılarla arzederiz. 

CHP. Bşk. Mumcu. Şarbay AbJul
l::h, Zir. O. Bşk. Kalaycı, Ticaret O. 
dası Bşk. Eroğlu, Hava K. S. Genç. 

ELAZİZ: Partimizin kazandığı sı· 
yasal zaferler silsilesi arasına ktılan 
yeni boğazlar nizamı türklügiın yüksek 
şerefini dünya saygısı karşısında bir 
kat daha yüceltti. Bize b ubüyük utl:u 
yu kazandıranlara şükran ve sonsuz 
bağlılıklarımızı sunarız. 

H. E. ve Vali Gür 

TEFENNİ: Yüksek dehasiyle ta· 
rihimizi kuran ve yurdumuzu kurtaran 
büyük şefimiz Atatürk ve onun kıy· 
metli meaai arkadaşlarının çahşmasiy• 
le ba~arılan boğazlar hakimiyetinin gü• 
veninden doğan kazamız halkının sar· 
sılın:u: minnet ve şükranlarını suııarız. 

Parti Bşk. Mehmet Şanlı, H. K. Bş1r. 
Faik Önal, Şarbay AW'lllab ~ci. 

AYDIN: Boğazlar zaferi bayramını 
devam ettiren aydınlılar bugiln parti 
önünde toplanarak devrimci partimizin 
ıinesinden doğan cumuriyet hilkilmetl· 
mizin sürekli muvaffakıyetlerini can· 
dan kutladıklarını saygılariyle arza ka· 
rar verdiler. 

Halke•ıi ve Miting Akkor 

ATABEY: Çizdiğiniz nurlu yoldan 
yürümekle yükselen ulusumuza temin 
edilen son muvaffakıyetten dolayı coı· 
kun saygılarımızı sunarız. 

Parti Btk. Gülcü, Şarbay Alpanlan. 
Gençler Bir. Onaal. 

MURADİYE: 

Günlerdenberi büyük bir ıaabıraıı:lık• 
la beklediğimiz boğazlar meıeleıinln u
lusal varlığımız lehine neticelenmeal 
ilçemiz bölgesinde büyilk bir sevinçle 
karşılanmıştır. Halk bir taraftan bu ha· 
berin verdiği gurur ve neşe içinde te
zahürata devam ederken diğer taraftan 
sonsuz sevgi ve saygılarının yüksek 
katınıza ulaştırılmasına beni memur 
etmişlerdir. Onların bu ulusal duygu· 
Jarını size ulaştırmağı yüksek bir ödev 
bilirim. 

Şarbay ve tlçebay Akkoyunlu 

ERMENEK: Boğazlarımızın emni· 
yet ve istiklalini temin eden mukavele· 
nin imzasını müjdeliyen telgrafın se· 
vinç ve heyecanı altında bulunan h:ıl· 
km viirekten kopan saygı ve tebrikleri· 
ne tcrcürn·ın oluyoruz. 

Şarbay Koc tş, II. K. Erdem Sp. 
Kulübü Bozkurt. 

liYEN i. S.t\ 
vurdu. Ve bu kanunları bilmemiz bize, madc!e
yi kendi nefimize sömürmek kudretini verdi. 

Fenni keşiflerin ameli tatbikleri hem onları ge· 
liştiren için kazançlı ve hem de ynşayışını ko
laylaştırıp konforunu çoğalttığı halk için zevk-

larımn ve zekalarının iç fi.lemine doğru • chemi
yetsiz ölçüde • çekmi§tİ. Hekimlik, ilk önce, bir 

ilme dayanmıyan reçetelerle hastaların acıları
nı hafifletmek gibi ameli bir mesele ile uğraştı. 
Ancak yakm bir ·zamandadır ki hastnlıklnnn Ö· 

nüne geçmenin veya iyileştirmenin en emin va· 
sıtası sağlam ve hasta vücudu tanımak, Y• ni 

anatomi, şimi, biyoloji, fiziyoloji ve patoloji de· 
diğimiz ilimleri kurmak olduğunu bir hakikat 
olarak ortaya koymuştur. Halbuki, mevcu
diyetimizdeki sır, manevi ıstırab ve mc· 
tapsişik hadiselerle cedlerimize maddi acı· 
dan ve hastalıklardan daha ehemiyetli gÖ· 
rünmÜ§tÜ. Manevi hayatın ve felsefenin 
tetkiki, büyük adamları hekimlikten fazla ken-

Keneli kendimiz bilgisinin terakkisindeki ya· 
vaşlığa bir başka sebeb vardı. Bu da, basit şey· 
leri seyirden zevk nlnn zekamızın kendi bünye· 
sidir. Yaşayan mahlCıklarm ve insanın pek ka· 
rışık olan tetkikine girişmekten bir nevi tiksin· 

Yazan: Dr. A~EXIS CARREL 

Tıırkçcyc çc\'İren: NASUHi BAYDAR - .... ____ 
Tabii hnydt şartlaıı içinde uzviyet, hiç bir 

itinnyn ihti}nç göstermeden memnuniyete şa· 
ynn bir şekilde işlediğinden ilim, insanın merakı 
sevkiyle süriiklendiği cihette, yani dış aleme 
doğru inkişaf etti. 

Yeryüzünde biribirini istihlaf eden milyar
larca kişi arasından, bilinmez şeyleri sezmek, 
yeni alemler yaratmak mnhayyelesi ve hfıdi e· 
ler beynindeki münasebetleri k~fetmek hassası 
gibi nadir ve harikulade kudretlerle doğan bazı 
kimseler oldu. Bu adamlar maddi alemi gözden 
geçirdiler. Filan şey basit teşekküllli idi; bu se
beble bilginlerin hücumu karşısında mukavemet 
edenuvcıek kanunlnrından bazılarını ortaya 

lidir. Çalışmayr daha az zahmetli kılan, mii.ı:~· 
kalenin cüratini fazlala:.:tıran ve hayatın sertlıgı· 
ni azaltan icadlara herkes, tabiidir ki, vücudu
muzun \ e şuurumuzun teşekkülü hakkındaki 
pek güç meseleleri az cok aydınlatan keşifler
den ziyade alaka göste miştir. insanların dikkat 
ve iradesinin devamlı surette mütemayil oldu
ğu maddi alemin zaptı, uzvi ve manevi alemin 

var olduğunu hemen hemen taınamiyle unut· 
turmuştur. Kosmik muhiti bilmek zaruri idi, fa. 
kat kendi mizacımızı bilmenin faydası daha ar· 
kn Mfta gibi görünüyordu. Böyle olmakla be
raber hastalık, ıstırab, ölüm, gözle görünen ale
me hükmetmek maksadiyle elde edilmek isteni· 
len gizli bir kuvvete müteveccih az çok mÜp· 
hem meyiller, insanlann dikkatini kendi vücud-

dine celbctmiştir. Mistiğin kanunları fiziyolojı
ninkilerden Önce bilinip öğrenilmiştir. Fakat 
bunlar ve onlar, ancak, beşeriyet dış alemin fct· 
hinden başka şeylere dikkatini sarfetmek imka
nını bulduktan sonradır ki ortaya çıkabilmişler· 
dir. 

ti duymaktayız. Bergson, zeka hayatı tabii ola· 
rnk idrak edememekle tavsif olunur, demiş· 
ti. ( 1) Bizler, kosmos'da kendi şuurumuzda 
mevcud hendesi şekilleri bulmak isteriz. Bina· 
lnrdaki eb'adın doğruluğu ve makinalardaki sı· 
hntli işleme, zekamızın başlıca vasfının ifadesi· 
dir. Yeryüziine hendeseyi insan oğlu getirmiş· 
tir. T abiatin usulleri hiç bir zaman insanınkiler 
derecesinde sıhatli değildir. Hiz diişiincemi7.in 
vuzuh ve sıhatini insiyakımıza uyarnk cihanda 
arayoruz. Ferileri riyaz.i muameleye t:,L>i tutula~ 
bilecek münasebetlerle bağlı basit sistemleri ha· 
diseleriıı mürekkebliğinden tecride uğraşıyo· 
ruz. (Sonu 'ar) 

( 1) Bergson Henri, yaratıcı inlcı1'b, savlı 111 



BALYA: Büyük partimizin ama.;· 
larına uygun olarak Montrö'de kazanı
lan i>üyük zaferin coşkun se•ıinci için
de olan Balyalılar ulu önderle şeıefli 
partimize ve onun şanlı hükiimeline ve 
yılmaz ordumuza en derin minnet, şük
ran ve bağlılıklarıımzr içten gelen hir 
duygu ile ulaştırmaga memuruz ve bu 
ödevimizi yaTJmak1a çok sevinç duydu
ğumuzu arzederiz. 

Parti Bşk. ve Şarbay Eral~. H. K. 
Bşk. Meye. Kızılay Bşk. Jlı. -:rgun, 
Ç. E. K. N. Göral. U. Eko. Bc;k. P Er· 
do~an, Spor K Bşk E Serah 

AYRANCI: Tel~rahnızr kıvan:~la 
alarak de1hal bölgem''t'ki e1e;üııe bildir
dim Bütün el,.,iin kıva:ı~ içhcl~di:-. Bu 
kıvançlarını bildiri:- ve mcv:"tfiakıvet
ten ötürü sizi ta1.İl?'atla ku~1 ular son
suz saygılarımı sunarım. 

Parti: Vahdi 

GEYİKLİ: Acunun en önemli bır 
parçasına kamlık yapan boğazlara ''"" 
kimiyet hakkını kazanan hiikümet ve 
partivi biz kövlüler candan kutlularız. 

Kamunbav K. Bavisar, Muhtar N. 
Yılmaz. Parti B~k. K. Dönmez, Ç. E. 
K. Bşk. A. Cetin. 

SALİHLİ: Boğa7.ların kapanması 
lle e~emenliğimizi garantileştiren ikin
d utkuyu şerefle hac.aran partimizi en 
iç.'i saygrlarla kutluları?.. 

Ç. E. K. İbrahim. 

MENEMEN: Mütevali muvaffakı
yetle rinize eklenen boğazlar zaferinin 
coşk\rn heyecanı icerisinde minnettar
lık htı:lerimizi derin saygılarla arzey
leri2. 

Z. B. Sungur Şube Erdo~an 

TAV ,\S: Montrö haşarılığının bin
lerce haH: parti binası ve telgrafhane 
önünde bcyecanlr beklemelerle son ü
ucunu alôr. Bando sabaha kadar parti 
ve onu kuran atamıza veşeflerimize coş
kun yaşa seı.leriyle haykırdılar. Bu ge
cenin mesudlvetini tariften acizim. Bü
yük muzafferiyetin siikranmı büvükle
rimize sonsuz saygılarla arzederiz. 

C.H.P. Türkmen 

AKSARAY: Boğazlar durumunun 
yüce yalvaç Atatürk'ün ve onun inanlı 
ve kurtarıcı ve yapıcı partisinin tedbir
li güdümü ile hallini en heyecanlı se
vinç ve duvgularımızla karşılar, saygı
larımızı vo11arır. 

Part( ve Halkevi Bşk. İzzet, $arbay 
Muhiddin Uçak, Kızılay Bşk. Sinasi, 
Ç.E.K. Vaı::ıf, T. O. Bşk. Nesip, Z. Ban
kası Bşlc. İhsan, lktısat Bankası Bşk. 
Ali. Azmi milli sosyetesi Bşk. Ahmet. 

'GEVAŞ: Tebşiı; buyurulan boğaz
lar mı•V.aveleEinin imzası haberini hal
ka bildird'm. Ken-li1erini -:b1"i'ı; ~· .. ..., 

Halk, coc:ı.., ., ı~ -'"' -'ltla b11 mesud r,ü
nii kııtluluvor. Ve buyruklarına inan 
ve minnet duygularının bildirilmesini 
dilivor. Bu münasebetle sahsınız hak
kındaki ızhar edilen saygılar ve başa
rı temennilerini arz ile ellerinizden ö-
perim. 

Şarbay Yılmaz 

ANADOLUH1SAR: Son zaferimin
net hislerimizle kutl~rız. 

C. li. P. tsman 

ERDEK: Montrö konferansını can
dan alfika ile takib eden erdekliler bo
ğazlar mukavelesinin imzalanmasını 
yürekten gelen coşkunluklarla kutlar
ken sonsuz şükran ve sayg1larını su
narlar. 

C. H. P. Kulalı 

LAPSEKİ: İstiklal güneşi ile par
hyan türk gönülleri eserlere gark olan 
arıklı ve sevimli bir gününe daha yetiş
mekle bahtiyardır. Türkün senelerden
beri beklediği biiyük milletin ezelden 
fnüştak olduğu, dünyanın ona ermek 
için gece gündüz beklediği bu pek bü
yük zaferi şu saat biz Lapsekililer kut
luluyoruz. Asla grup etmiyen ebedi gü
neşin, cumuriyet güneşinin dehşetli ışı
ğı ile aydınlanan t'irk hayatın hiç bir 
safhasında hazin olmryan daimi bir ba
hara erişmekle yeniden canlandı. Hal
kımızın sabahlnra kadar yaşasın cumu
riyet, yaşasın koruyucusu Atatürk sa
daları memleketimizi çınlattı. 

Gençler Bir. Bşk. H. Dinçer, Şar
bay H. Gürel, Parti Bşk. M. Tek. Hava 
K. H. Gürel, Ziraat Bankası B~k. S. 
Güngör. 

SAİMBEYLİ: Ulus ve yurdun er • 
kinliğini bütünleyen boğazlar mu!•ave
lesinin büyük başarı ile im..:ahndığı 
hakkındaki haber halkın coşkun teza
hüratı ile l:aq~ılanr.ıış ve lıu vesile ile 
Ulu Öndere bağlılık bir kere daha gös
terilmi tir. Halkın bu muvaffakiyetin • 
den dolayı tebrikatını sunarım. 

CHP. Bşk. Yılmaz 

SAMSUN: Boğazlar mukavelesinin 
ulusumuzun amacına ı:ygun bir şekilde 
imzalanmasını gece yarısın ·an son.aya 
kadar cumuriyet alanında ve b ::ıediye 
parkında heyecanla bcl,liyen binlerce 
halk tebşir telgrafı gelir gelmez bu yük
sek muvaffakiyetten dolayı coşkuı. tc
tahürler göstermiş ve Ulu Önderimiz 
Atatürke ve onun açtığı nurlu izlerde 
yürüyen büyüklerimize tazim ve şük • 
tanlarını içten gelen sevinç duyguları 
ile bir kere daha göstermiştir, ve hu 
duygularını derhal orada kararlaştır
dıkları tazim telynzrları ile arz :tmiş • 

!erdir. Bando ile hep bir ağızdan milli 
marşlar söylenmiş ve bu t:zahürat alay 
halinde şehrin cadde ve sokaklarm ... a 
sabahlara kadar Jolaşmak suretiyle de -
vam etmiştir. Sevinç ve saygı ile arz 
~derim. 

CHP. Bşk. ve Vali TuksoJ 

1STOKHOLM: Bu mesuu günde 
siyasi zaferimizi tesid etmek üzere bir 
l:aç yurddaş elsilikte tor landık. Ata
türkümüzün sad~ ~ini, türk ulusunu.1 
durmadna yükselr.ıeı.ini Tanrıdan diie
dik. Sonsuz saygılarımnı sunarız. 

Elçi ll"öse P · 

GEMLİK: Yürekleri büyük heye
canla çarpan partililer Montr-. zafc.rini 
Eevinçle kutlar ve ı:"\ygıları!:ı ar ..ı:ede. • 
ieı. 

Parti Bşk. ::~yd, Gençler Birliği 
Hşk. Akçır.ar, Kızılay Bşk. N. ri, Ç. E. 
K. Bşk. K. Kı:lı, Şarbay E. Dincer, Ti
caret odası başkanı Osman, Ziraat me
murn Atalık, Pa. · Kül~ür -1. Demir. 

ÇİÇEKDAÔ: Boğazlar mukavele
sinin imzalandığını tebşir eden telgra
fınız kaza halkının sürekli alkışları a
rasında okundu. Bu emsalsiz muvaffa
kıyetinden dolayı halkımızın şükran 
ve minnettarlığını yüksek partimize ve 
onun hükümetine arzeyleriz. 

C.H.P. Altıok 

PINARHİSAR: Türk ulusunun bü
yük lideri Atatürk'ün ve onun değerli 
cumuriyet hükümetinin idaresi altın· 
da kazanılan tarihi zaferi derin minnet 
ve şükranla kutlar. Sonı;uz sevgi ve 
saygılarımızla partimize olan bağhh~ı
mızı da şu kıvançlı dakikalarda yüce 
katınıza arzetmeği önemli bir vazifebi
liriz. 

C. H. P. Gü•ıenç, Şarbay Halil 

ı:: .NI:: Lozan muahedename "ini 
tamamhyan Montrö mul._, -.lename::.iy
le boğazlar •• hakimi ye. .imizi tc ·n ed::n 
CHP. nin m.:vaff1kİ) etini bütün i -
neliler candan kutlar, '.:brik ve derin 
saygılarımızı sunarız. 

İlçebay V. F. Ülkü, Şarl:y ve hava 
kurumu 1ıaş!:anı Riitşü, Çocuk es:rgeme 
kurumu başkanı Rütş:". ·-ızılay başka
nı Ş. Y rlmazğ, Parti başkanı Şill.! ü. 

ARDAHAN: Boğazlar zafer bayra
mını Do~uili kutlar. 

CHP. Yüce 

MALAZGİRD: Partimizin türk u· 
suna kazandırdığı sıyasal zaferden do
layı partiye ve yüksek şahsınrza gü
ven, minnet ve teşekkürlerimizi suna-
rız. Şarbay Tokmakçı 

ALAÇAM: Boğazlar mukavelena
mesinin muvaffakıyetle imzalandığı 
hw·ün ş:ınh T'!'!""erretini ihva için hal
kımızla yapılan tezahürat münasebetiy
le samimi teşekkür ve tebriklerimizi 
arzederiz. 

Şarbay vekili M. Güven, Parti Bşk. 
R. Akan, Halkevi Bşk. Dizdar, H. K. 
Bşk. Tarhan, Ç. E. K. Bşk. Ali Rtza 

KARŞIYAKA: Boğazlar dfedn
dne dolayı yüksek partirr.izi candan cay
gılarta kutlarım. 

Saybv Dursun 

ILGIN: Büyük Şefimiz Atatürkün 
kurduğu p~r~imizi nv~rdun ve uh:~un 
kurtuluş ve yükscl:§ine İj. ret olan pren
siplerinin bir tecellisi olan Montrö za
ff'rini gece yarısı haber alan halkımız 
coşkun tezahü.~tla büyük .• lUvafal:i - · 
yeti kutlarken partiye ve onun hüküme
tine sonsuz saygılarını şükranla r ·ı-ır. 

İlçebay S. Kipcak, Urbay S. Afa • 
can, Parti başkanı S. Barın, Çocuk E-
sirgeme kurumu başkanı M. Yıldır, Ha
va kurumu başkanı S. Afac:ı.n, Kızılay 
başkanı T. Özalp, Gençler Birliği baş
k:ını T. Ünal, Me...ıur:n yur ·u başkanı 
N. Tığ. 

UŞAK: Bizlere eşsiz devrimler ba
ğışlayan ulu şeflerimiz buna Montrö
yü de katmıs bulunuyorlar Rehberliğiy
le yarattığı büyük devrimizin kurucusu 
ve besleyicisi yüce partimize yürekleri
mizden kopan en sıcak sevgi ve şük
ran duygularımızı sunmakla seviniyor 
ve öğünüyoruz. 

Şarhay ve Parti Bşk. Hakkı Cando
ğan, ekonomi Bşk. Azmi Yılancı, Tu
ra:ı İd. Y. Bşk. Mehmet Torlak, Ni
met. 

MUTKİ: Ulusumuzun ve Atatürk
ün yarattığı inkılfiblara inzimam eden 
Çanakkalenin tahkimi mukavelename
sinin imzalı haberi memlekette büyük 
bir sevinç uyandırdı. Saygı ve teşek
kürlerimizi arfederiz. 

Şarbay Barıt 

MUCUR: Boğazlar mukavelename
sinin verdiği iyi bitim müjdesinden do
ğan sevinçle, kadın erkek Atatürk anı
tı öniinde toplandı. Partinin ve onun 
hükumetinin sayısız muvaffakıyetleri 
anrldr. Saygılarımızı sunarız. 

C.H.P. Gencer, Şarbay Gökbayrak 

PÜLÜMER: Büyük önderimizin sa
vaş bayrağı altında aktedilen türk kan
ları pahasına osmanh saltanatının o
muzlarımıza yüklediği boyunduruk 
zencirlerinin sonuncusu olan boğaz ka
lesinde Mudanya ve Lozandan sonra 
Montrö'de dünya sıyasasına örnek ola
cak şekilde barışçıl genel isteklere ter
cüman olan cumuriyet hükümetinin ve 

onun eşsiz partisini en derin ıaygılada 
kutlarız. 

İlçebay Edip Yavuz, Uray Bşk. M. 
Doğanı Parti Bşk. Güven. 

MENEMEN: Varlığımızı tamamlı
yan ve cihan tarihinin seyrini değişti
ren milli zaferden Menemen muhitinin 
minnet ve şükranlarını saygılarımızla 
sunarı.ı. 

Urbay İdris, Parti Bşk. Kemal, Ç. 
E. K. başkanı Ahmet, Kızılay Bşk. Ke
nan, Ziraat Bşk. Kf!mil. 

KARACABEY: Hayati emniyetimi
ze taalluk eden boğazlar konferansı 
nı günlerdenberi şuur ve hassasiyetle 
takib eden halkımıt. bu gece cumuriyet 
meydanmda topalnarak ulu öndere gös
terdiği eşsiz emniyet ve itimadın ver
difli huzur ile konferansın sonunn bek
ledi. Saat 3.30 da gelen ve Montrö'deki 
sivasi zaferi tebşir eden tel yazısı bü
yüklerimize olan iyman ve güvenimi
zin ne kadar verinde olduğunu bir ke
re dc>hn tecelli ettirdii?:inden vürekler
clen rloğan hevecan bizleri bile sarstı. 
Ymıfomuzun hukuk ve cmnivetini te· 
min eden bu zafernen dolayı büvük şe
fimi1.e onun partisine ve aziz hüküme
timize ı;on"llZ sHkran ve tebriklerimizi 
SUrı"'rız. 

T. O. Bsk. Ahmet Obalı, Kızılay 
Bşk. İn:11. 7.iraat O. B'.?k. Behçet, H. 
K. 'Rsk. Erdem. 

Giimüşhane - Uluc;al varhğ-ımızın 
temel dayanrP,r nlan istiklal ve sulh 
prensinlerimizi Montrö'de devletlere 
tasdik ettirmek Mu.,affakıyetini göste
ren partimizi kuthılar ve ona derin bağ
lılığımızı saygı ile sımarız. 

C. H. P. Ocaklı 

CİHANBEYLİ: Bo~azlar mukave
lesinin imzası haberi il~e halkını se
vin<; kaynağı haline geti~·di. Ulu önde
rimizin işaretivle iyiyi ve ileriyi gören 
ve bac;aran partimize h'!lkımıztn candan 
bağhhklnrrnr sııvrrrfarımı?.la arı:ederiz. 

Parti Bc;k. F. :Ri!oin. Uray Bşk. B. 
Erdal. IL K. Bşk. R. Siier. Kızılay Bşk. 
T. Bilgin, Spor B~k. H. Senet. 

REFAHİYE: Türk ulusunu sevin· 
diren Montrö başarısını duyan refahi· 
yeliler Atatürk'ümüzü ve onun hükü
met reislerini candan coşkunlukla kut
lar 

İlçebay Bilgin. Parti Bşk. Isık, Şar
bay Işık, Kızılay K. Bşk. B. Öner, H. 
K. Bşk. B. Türkan. 

AY ANCIK: Dirilttiğimiz ana yur
dun can parcasr olan boğazlar hakkın
daki btiyük, kut::;al zaferi duvan halkı
mızın coşkun sevinçler iicnde candan 
kutladığını son!uz saygılarla arzederiz. 

Parti Bşk. Önen. 8arbay Işık, İlçe
bav M. Sonat, Cocuk E. K. Bşk. Yük
sel, Krzılay Bc;k. Cürel. 

DEVELİ: Milli hakimiyetin tekem
mül ve istikrarı yohında büyi.ik hizmet
ler başaran partinin boğazlar mukavele
sini emelerimize pek uygun bir şekilde 
imzaya muvaffak oluşu bu dakikada 
Develide binlerce vatandaşın coı:kun ve 
samimi heyecanları arasında alkıı:lan
maktadır. Halkın şükran ve minnetleri
ni partiye bildirmek hususunda bize 
verdiği vazifeyi yaparken saygılarımızı 
sunarız. 

Şarbay H. Erdoğan. İlçebay C. Gö
nenci, Parti Bşk. Osman Develi, Kızıl
ay Bşk. Vehbi, Ç. E. K. Bşk. l. Arıkan. 

B ÜRHANİYE: 14 yıl önce kazanı
lan zaferin tamamlandığını gördiiğü
müz şu anda kalblerimiz bu yücelik
leri basaranlara ;onsuz ve derin min
nettarlık hisleriyle dolutlur Biz Bür
haniyeliler için taşan duygularımızı su-
narız. C.H.P. Taylı 

KARABURUN: Boğazların türk 
egemenliği altına alınması haberini sa
bırsızlıkla bekliyen halkımız bu habe
ri sonsuz sevinçlerle öğrendi. Şu anda 
tezahürler yapmaktayız. İçten ecien te
şekkür ve saygılarımızı sunarız. 

H. Demirpençe, R. Atuk, Ali Özkan, 
M. Güneri. 

BEYŞEHİR: Türk egemenliğini ta· 
mamlıyan büyük sevinci içinde yaşatan 
ilçemiz halkı çırpman kalbleriyle sevgi 
ve saygılarını sunar. 

Parti Bşk. İkbal Soylu, Şarbay Ta
lat Babaoğlu, H. K. B~k. Kazım Porut, 
Ticaret odası Bşk. M. Uslu, Kızılay 
Bşk. Saip Titiz, Ç. E. K. B.,k. H. Değen. 

ÜRGÜB: Acun üstünde ya~yan de
mokratik ulusların imrendiği bir dü
zenle başlangıcı bilinmiyen türk tarihi· 
ne sevinç ve kıvanç dolu utkular veren 
ve ulusuna her giin yeni güvenler ya
ratan partimizi bu son Montrö işinde
ki başarısından dolayı tebrik ve bağlı
lığımızı sunarız. 

Şarbay 1. Akıllı, Halkevi Bşk. Ka
sım, Parti Bşk. M. Taşer. 

YENİPAZAR: Partimizin biiyük 
inancı ile kuvvetini benimsiyen Yeni
pazarlılar, bu saatte boğazlarımızın tah
kim şenliklerini yapmaktadırlar. Bu ve
sile ile birçok müjdeler yaratacak olan 
partimize minnet ve saygılarını sunar-
lar. Parti Bşk. Hasan 

AKŞEHİR: Sakarya alanında ol
duğu kadar Montrö'de yurdun erkinli
ğini bütünleyen büyük başarıyı sonsuz 
sevgi ile kutlarız. 

C.H.P. Mevlut Muhtar Osman 

BİLECİK: Boğazlar mukavelesinin 
şerefli ulusumuzun lehine neticelendi
ği müjdesini verdiğinizden dolayı de· 
rin saygı ve teşekkürümüzün kabulünü 
dilerken türk ulusunun savaş yılların
da olduğu gibi diplomatik işlerde de 
gösterdiği muvaffakıyetten dolayı teb
rik ve bu vesile ile saygılarımızı suna-
rız. Uyan C.H.P. Erdinç 

YUMURTALIK: Boğazlar muka
velesinin imza edildiğine dair gelen 
telgraflar halkımıza ilan edildi. Çok 
krymetl iolan bu günümüzü bütün halk 
sevinçle tebrik eder. 

C.H.P. Bşk. Dallı, T. H. K. Bşk. Ö
denir, Asay tüccarları N. R. Erzin. 

MUT: Montrö mukavelesinin imza
sından dolayı bütün Mut halkı sevinç 
ve heyecan içindedir. Derin te§Ckkür 
ve saygılarımızı sunarız. 

İdman yurdu Ünsal 

İZ MİR: BoF,azlar mukavelename
sinin imzası münasebetiyle kazanılan 
büyük zaferden dolayr duyduğumuz 
ı;onsuz sevinci ve tebriklerimizi saygı
larımla arzederim. 

K. L. Dr. Ezyar 

EVRENYE: Boğazlar mukavele!<i
nin imzalandığını duyan halkımızı can
dan kutlular. 

Namazgah muhtarları 

GELENDOST: Ulusun öz veriliği
ni candan kutlularız. 

Özgürlüğü 

MERİÇ: Montröde kazanılan büyük 
z<fferin verdiği heyecanla bayram ya
pan Meriçlilerin sonsuz minnet ve şük
ranını ve partiye bağlrlrğını say~ılarla 
arzederiz. C.H.P. Tüfekçi 

PERTEK: Ulusumuzu bugüne ka
vuşturan partiye sonsuz bağlılıklarımı
zı sunar bu şerefli günü kutlularız. 

Şarbay 'Gün 

KANLICA: Büyük türk ulusunun 
bugün kavuştuğu boğazlar hakimiyeti
ne her kalbi çarpan türk vatandaşı gibi 
partimiz muhitinde de her an Ataürk 
yolunda yürüyen yurddaşlarımız tara
fından canla kutlulandı. Bu unutulmaz 
önemli günü kavuşturan ulu baş Ata
türkc partimiz namına derin saygı ve 
sevgilerimizi sunarız. 

C.H.P. Mustafa 

ALTINOVA: Boğazlar işinin ulu
sun hayrine bir şekilde imzalandığını 
şu dakikada duyan nahiye halkının coş
kun bir sevinçte parti konağı önünde 
toplanarak partiyo olan inan ve bağlı
lıklarını ve şükranlarını bildirmeğe bi
zi memur ettiler. Sonsuz saygılarımızı 
sunarız. 

C.H.P. Ahmet, Şarbay Yazıcıoğlu. 

KAYSERİ: Boğazlar kapatılmasın
dan ötürü duyduğumuz sonsuz sevinç 
ve şükranlarımızı saygı ile sunarız. 

C.H.P. Ersu, Şarbay Özyürek 

İZMİR: Cumuriyct hükümetinin 
tarihte misli görülmiyen bunca büyük 
işlerinden boğazlar işinin dedünya dip· 
lomasisine kar-ı kurucu ve sulhçu siya
setimizin galebesi tariht neticesinin se
vinçleri içinde ubudiyetimi arzeder ve 
yüce ellerinizden öperim. 

Saylav Tepikman 

BAYRAMİÇ: Yurddaşların göğsü
nü kabartan ve can damarı teşkil eden 
boğazlar tahkimi muahedesinin imza· 
lanması sebc-biyle halkın duyduğu de
rin ve çembersiz kıvançlarla kutlular 
ve sonsuz saygılarımızı sunarız. 

C. H. P. Özer 

ÇİVRİL: Yurdumuzun ve barışın 
korunması işi olan boğazlarımızın tah
kimi hakkımızın dünyaya tanıtılması 
uğrundaki büyük çalışmalarınıza can
dan saygı borçlarımızı sunarak sevini
yoruz. 

C.H.P. Bşk. Şarbay M. Torbacı, T. 
Ş. K. B. R. Nalcr, T. H. K. B. Ş. Aykut 
Kızılay K. Bşk. Erten. 

DATÇA: Ülke ve ulusun koruma ve 
serbest yaşayışının bir kat daha kuv
vetlendirilmesine yol açan boğazlar 
muahedesinin türk ulusunun istekleri
ne bağlı bir durumda imzalanmasından 
ötürü sevinç duygularımızı candan su
nar ve kutlularız. 

C.H.P. ve Şarbay N. Çetintürk, T. 
S. K. Bşk. Bedri. 

BAKIRKÖY: Ulu önderin nurlu 
dehasının yeni bir eseri olan Montrö 
muzafferiyetinden dolayı candan teb
rik ve şükranlarımızı arzederiz 

K. L. Erdoğan 

ARABKlR: Acunda türk ulusunun 
kıymet ve ehemiyetini artrran ve bu 
yolda büyüklükler yaratan partimize 
daha biiyük başarılar dileriz. 

İlçebay Sümer, C.H.P. Fadilli. 

OSMANİYE: Montrö mukavelesi
nin bu gece imzalandığını müjdeliyen 
telgrafınız alındı. Osmaniyeliler parti 
kurumu önünde büyük tören yaparak 
ulu önderi ve onun değerli arkadaşla
rını şükran ve minnetle andılar. Parti
mizin başardığı bu yüce zaferi kutlu
lar, derin saygılarımızı sunarız. 

C. H. P. Alkan 

SEFERİHİSAR: Montrö siyasi za
ferini tebşir eden tel yazınız halkın 
coşkun tezahürleri içinde okunurken 

UTEMM0rt936 

" her sahada tecelli eden büyük ınu; 
fakıyetleri Seferihisarlılar namına ısısı' 
rik eyler ve içten gelen saygılar 
sunarız. J 

B~k--"' Şarbay M. Orhan, C.H.P. 
Ak kan. 

· İ · d resl_, HAKKAR : Cumuriyet ı ~ 
0
vJ 

demir eli yurdun hayati varhg~ df 
boğazlar işini de ulusun istekleri~ 
gun olarak halletti. Bu yüce rn.u ~ 
kıyetle milli heyecanlarımızı bır ~~ 
tazelemiş olduk. Bugünü bir ~Y';t 
sayarak Hakkari halkı yurdun eşsiJ 
yüklerine özlü inkılabçı evladları~ 
daha minnet ve şükranlarını suıı 
bir borç bildi. .,,~ 

Halk namına M. ~ 
. ·ıı it 

TAV AS: Vatan ve milletirnııı .~ 
tiklal inkılabında olduğu gibi buke ~ 
Montröde arzuya göre tamamen I>'. ıı6' 
lan boğazlarımızın tahkimi işinde~lıf 
yük muvaffakıyete karşı kamun 8PVI 
nrn duygu, sevinç, minnet ve şükr 
rını arzeylerim. ıar 

C.H.P. ve Şarbay Dokumacı ; 

ŞARKİ ÇAL: Bogazlar muabe~ 
nin imzalandığını aykata taşkın 1ı ~ 
canlar içinde gözlerimizden sevıllÇ 1 rl 
ları dökülerek aldık. Türklük gurıı ıı' 
muzu yükselten şerefli tarihimize ,J ~ 
yazılarla yazrlacak olan bu kaıaııt,r 
ötürü bütün türklük acununu l<U 
ken size de sonsuz minnet ve şü~r1 
ıımızı bildiririz. Nt: mutlu türkt.1J' 
~n~ ~ 

Şarki Çal nahiyesi müdürü 'fiir 
. rı" URFA: Yurdun canevine istı1' •;.; 

güvenlik kilidlerini vurarak evredııf 
bir zafer daha kazanan yurddaşlar ~ 
dukları derin sevincin burada kitaı:, 
ni yapmakta ve kazandırrcılarına ııtr 
suz güven ve bağlılıklarını arzetıtle ~ 
dirler. Dün, binlerce halkın parl• . ., 
gözlerindeki inan ve kıvanç partitıl1ıı' 
dama isabetli kararı için en büyük 1' f' 
vet kaynağıdır. Bugün cumuriyet rııt~ 
danında toplanan otuz dokuz bin ııJ' 
hya terceman olarak sonsuz saygı! 
mızla tebriklerimizi arze<lerim. ·-

Miting heyeti adına belediye ret 
Ömer Alay 

HALFETİ: Boğazlar işi başarı.-' 
coşkun sevinçlerle kutlarız. . 

Nahiye muhtarı l{adr' 

SA VUR: -'üı k tarihine en şe~ 
günlerinden bi. ::::: .. i daha hediye ı:~ 
Cumuriyet Halk Partisine ve de• t fi 
şahsınıza sc.vurluların sonsuz ıni~e, 
\ıÜkran duygulariyle partinin büyiil' it 
dusuna olan inan ve güvenini tekraf 
mağı vecibe bilir. ' 

.savur uray başkanı Hamurcu, Ç:.
Esırgeme Bşk. Konak, Kızılay 
Aytarıt. ,. 

NUSAYBİN: Nusaybinliler .M~ 
rö boğazlar mukavelesinin imzası~ 
rini büyük bir sevinç içinde kutl ·~ 
bugünleri yaratan ve yaşatan partı 1'. 
tandan bağlılığı bir daha tekr:ırla~ıe' 
onun yüce Şefini bu mutlu gün vesı 
le kutlar. ğD 

Kaymakam ve şarbay Göktt1° 
Halktan Haydar. 

B~TLİS: Türk ulusunun istikbal~ 
temın eden Lozan ahdi boğazlar ab fı 
mınm ulus menfaatine daha uygu~ 
kilde tebdiline muvaffakiyet clve 1' 'I. 
şüphesiz ki, mele ketin ve ulusun ço~_Jı 
ranlık günlerinde doğup onun bU~ 
mev~ine kadar her yükselişinde ~ıı ~ 
lıetlı programı ul:ı önder Atatür ~ 
başkanlığı altında sizip hazırlayat1 "~ 
ti sıyasasınm diğer büyük bir ta~•.11• • kudur. Bundan dolayı memleket ~çı " 
de doğan minnet ve sevinci tebrı1' 
derin saygılarımızı arzederim. Ô~ 

Bitlis Birinci Müfetiş Abidin ., 
TA TV AN: Mnotrö mukaveıes' ~ 

yurdumuzu sarsılmaz bir gü~~ıe' 
eriştirmekteki yüce muvaffakır4.,r 
karşısında derin minnet ve şükran tf' 
gularımızı öz yürekten sevgi ve s3 
larımızı sunarız. /.' 

Kotum uray başkanı Salahadd~ /.' 
loğ, Aza Tahir Gökçe, Aza Mahf1'1 
lican. 

ıı>"' 
YAYLAK: Boğazlara müteatliııdrı1 

ni muahedenin Montrö'de iınza!a tı.,-· 
hakkındaki müjdeli telgrd jn'ıd1 ~ııl~ 
rak cumuriyet mey<fanındaki. dedi'' 
okundu. Halk büyük sevinçiçııı ((.~ 
Varlığımızı temin eden, millet .,e 11ııe 

1 

leketımize Montrö - Boğazlar ın~i.11~ 
desi büyük za.'.'erini 1 •• 1zandrrnfl "'ete' 
Halk Partisine ve onun yüksekse 11 ı~I"' 
ri sıfatiyle büyük şahsınıza ka%8 ıı rı1' 
nın sonsuz sevgi ve saygılarını s\l 1'"' 

Şarbay Alkan, Çocuk Esirge~ ı;g 
rumu Başkanı K. Koblay, Ha.,a Jc 
C. Başkan, Kızılay Kurumu :S~i. ı'" 
mer Tarım, Ticaret Odası Bçk· 
raca. 

• l<ilıı '. 
KOZAN: Ulu Önder Atatlı~ • 

ce dehasına daynarak boğazlJr 1ıı 
c'aki eze!i davamızın ı..lu .. Ltrnı.. \1 ı 
niyet ve selametini temin cd r şJı 
ba§arılmasiyle neticelenen de ~~' ot 
sainizi minentle anar ve ıı:al 1 

kopan saygx ve :.ikranlar n rJıtl' 
Hava Kurumu başkanı 5. 

CHP. Bşk. S. Alrgün, Şnıb Y /\ıı 
Arttırma kurumu b:ıs . ..,nı .Ctl'l 1 
Çocuk esirgeme kt. unıu ' c 
met, Kızılay baskn ı M. N 



AYDlN: Partimizin devrimci 
varlıgına dayanan cumhuriyet bO- ı 
kOmetiınizin yeni boğazlar zaferi-
ni kutlulayno Andınlılar partilerine 
bağlılık ve inanlarını şükranla tek
rarlıyorlar. 

H. K. Arlrnyn, Kızılay Yazgan 
lıbay ve C. H. P. Bşk. Gnnday, 
Şarbay Knrabudak, Halkevi Bek, 
Akkar, Ç. E. K. Kemal. H. K. Men
dres, Tlc. O. Şahin 

YlLDIZELr: Halkı Acunun en 
verimli bir ulusu olan bUyOk nurlu 
yüksek ve durbin korumalarınızla 
mliebbet yaşama sahasında ve 
sosyal ulusal soysal suel ozet ola
rak ber alanda yOcellklerden yü -
celiklere ulaştıran sonsuz gucnnü 
ve kapestesinl dünyaya tanıtan 
ıizlere ulusun geçilmez bir ser
haddi olan Boğazlar mukueleslnl 
biltOn menfaatına uygun blr du
rumda imzalanarak muvalfaktye· 
tini kazandırmak vesilesi ile bil
mez ve tükenmez içten gelen say
gı ve minnet duygularını aunarlar. 

Şarhay Necip, C B P llçeyön
kur. Kara. 

KrnşgHtR: On üç yıldır her 
gnn yeni bir Ulkü yaratan partimi
zin ulusal eğemenllgimize bir sınır 
çizen boğazlar davasında bizi kn
vuşturduğunuz sevinçler içinde öğ
rendik bu kutlu sağlıkla yUreklerl 
çırpınan evimiz coşkun seviçler 
ve şenliklerle bayram yaparken 
partimizin ytlksek varlığına bağ

lılıklnrını saygılarla anmaktadırlar. 
Erlştlrıliğlmiz büyük bayramı evi· 
miz adına kutlular ve derin S8Y

gılarımızı sunarız. 

Halk Evi Bşk. Genç. 

MIDY AT: Büyük Önderden 
ilham alarak aeil TUrk milletini 
blr kat daha. yükseltmeye ön olan 
partinin Montro'da da yarattığı bU
yUk. zaferi kalpten taşan sevgi vtt 

saygılarımızla kutlularız. 

Şarbay Göksu, Tic O. önen, 
T H K Holloğlugll, Kızılay Satana; 
ÇEK Oral. 

MIHALICCIK: Montro muka • 
veleslnln tam emellerimiz dahllln
de ve başarı ile inızalanmasındıın 
cloğan derin bağlılığımızı saygı ve 
evgilerle sunarız. 

C H P Bşk. Sulukan, Şarbay 
Sonat, T H K Yılmaz, U A K Gu
tuna, Ç E K Akçora, Tic O. Meh
met. 

ZiLE: TUrk ulusu bOkillmez 
kolu ve eğilmez başile mert oldu
tunu her kese tanıtırken Montro 
muahedesi sonucu ile kendisini 
bülUn dilnyaya bir daha göstermiş 
ve bizi içten coşturmuştur. Parti
mizin başarılarım kullularız. 

İlçebay Sl>ytlan, 'f H K Ka
levi, Şttrhay Aksoy, Tic O Kocıı
türk, ç E K ve Kızılay Onur. 

DiNAR: C. H. P.siuin mem
leketin st•lııınetl ve emniyeti teınln 
yolundıı ittihaz ettiği tedbirlerinin 
iya l aahadakl t('celliyatının en 

mntıinılerinden birine dnha kavuş
maktan mütevellit L>inar hal kının 
saygı ve şükranlarını arzederiz. 

C H P Bşk. ve Şarbay Çetin 
Kale, Hıtlkevl Kiliı:;. H. K. Toker, 
Ç E K Alaettin, Spor Kulübü 
llıheyin. 

BANDIRMA: Türk zafer ve 
i llkll\linin hakiki arma~anı telak
kiye seza boğ'azlıır muaht•desinde 
nıilll unurumuza lA.yık surette im
ı !anması suretile Türk milletinin 
ş ın ve şerd serisine ilüve olunan 
bu nıuvttffokiyetli ve partimizin 
bani i Büyük Atatürk'ün yliksek 
urlığına dalma bnğh olen Handır
nııınm parti mE>nsuplnrı bu fırııatla 
mlnnelt rlık hislerınlde yOksek hu· 
ıurunıırn arzetmekle unur duy
nıaktndır. 

Kızılay Aytnn. urhay Esen, 
Balkevi Akıncı, C H P Seker, 

KOltür Kural, Ç E K Olcay, İd Y. 
Macın, Tıc O Abbas. 

KIRŞEHiR: Lozaıı ve Monl rö 
zaferlerini tılriblııe mal edrn C H 
P. sine minnet ve baglarımızı tek
rur ile tebriklerimizi sunar \'C bit
mez b ışarılnr dilcrız. 

•·ı..w ve C II P Bşk. Soylnm 

MENGEN: Türk mUletinin em
niyet ve selametini temin eden 
boğazlar mukavelesinin imzasını 
kutlulayan Kamunumuz halkı ulu 
Şefimiz Atatilrk ile onun her yo
lunda dönmez varlık ve başarılarla 
çalışan siz ulularımıza da sonsuz 
bağlılık ve minnetlerini haykırıyor. 

Mengen ve 32 köyü adına 
Kamunbay Karaman, C H P Bşk. 
Özkan, Ozek M. Demlr. 

CİZRE: Montoruda Türk ulu
suna bir kerre daha varlığını gös
teren 'fe cihan tarihinde parlak 
yer alan ve bu muvaftakiyeti ka
zandıran bOyük bakanımızı Cizre 
halkı candan kutlular saygılarını 
sunar. 

İlçebay ve Şarbay Budak THK 
Özalp Kızılay İyem. 

ILO AZ: Boğazlar muahedesi
nin imzalanmasından Cumhuriyeti· 
mizin varlığına istikbaline bakimi· 
yetine kattığınız nıesudiyelin mu
vaftaklyetini bOtlln Ilgazlıların can 
ve gönillden tebrik eder sonsuz 
saygılarını sunarım. 

C H P Bşk. Demir 

GÖLPAZARI: Vatanın bütün
lüğünün tamanılıyan boğazlar mu· 
ka velenamesinin imzalanmasını 
btiyOk beycan ve sevinçlerle duy
duk uıılsa verdiğiniz bu yüksek 
armağana teşekkür dileriz. 

C H P Bşk. Güvendik, ld Y 
Şarbay Dr. Harman, T H P Bşk. 
Tahsin. 

BiGADİÇ: Boğazların ege
menliğini tanınmile kazandığımız 
şu dakikayı yaşayan bizler Tilrk 
ulusuna tarihsel kudrellni vermek 
yolunda Partimizin bu haşarılığını 
yUksek varlığınızda derin sayğılarla 
kutlularız. 

MOstecaph o~lu C H P Bşk. 
Saylan, Şarbay ErkA.l, Ç E K esen 
Kızılay Karakaş, T H K Çamlı 

öğretmenler adına Erkal 

YENiŞEHİR : Bu şerefli gecede 
Türk cumurluğu rejiminin bize 
mQjdelediğl boğazların lehimize 
imzalanmasını bütilo Bursa Yeni
şehir balkı duyduı?u derin sevinç 
ve heyecan içinde bu eseri kutlu
lar ve bize bu zaleri yaşatanlara 
candan ve yürekden sonsuz ve eh 
derin minnet şükran ve sadakatle 
saygılarını sunar. 

Şarbay, C H P İlçe B. GOkgöz 
Kızılay, Kiray Tarım O. Aksoy 
Jğcil Ural, Ç E K Güoer, Kızılay 
bayanlar k.olu Tanil, Gençler birli
ği GOkgöz. 

BA LIKESlR: Boğazlardaki ba
kimiyellıııizi teyld eden mukavele· 
namenin imzaaı mUnasebetile bil· 
yük blı' heyecan coşkun hir sevinç 
içinde bulunan Balıkesirlilerin yur
dun korunmasını ber şeyden UıııtUn 
tutan ve Türk ulusuna her yönde 
bız veren Partimize olan derin 
sevgi ve bağlılığını ulaştırırız. 

Vali. C H P B\ik. ve Şıırbay 
Oilndogan, Halkevl Sozener, Kızılay 
'I'eıel, Ç E K Sesli, T H K Uluğ. 

DAHENDE: TUrk tarihinin en 
parlak lıir sayfaııını teşkil ede
cek Moııtrö Konferansının dilekle
rimize en uygun hir şekilde şe

refle neticelenmt>~inde hüyük bir 
hıRıwsi olan Partimizi hu işten do
layı candan tebrik t>der 1 arende
lilerin minnet ve şlikranla• ınıo ka· 
bul huyıırulmRsını dileriz. 

C H P Hşk. Payziıı, Ş ırl.ıey 

Bu ı urgan. 

m~Kİ FO(.'A: Partioılzin siyai 
zaferlerind(•n biri olıın Ho~ttzlar 

Muahed~sioin inızslsııması yUznn
den roşkuo tezahürat yapım lıal

kımızın Purtiye olan ebedi lıağhlı
A"ını saygı ile hf'dirlriz. 

ŞıH' ıny Dırim, C H P Bşk. 
Ouın, Koopt>rslif Coşkun. 

1~EBOLU: Montrö zaf •rin\ 
candan gt!Icn tezahüratla kaışıla· 
yan lnt!lıolu tıalkının stvirıçle do
lu şUkranlarını saygılnrııııızln arz 
ederiz. 

Şnrbay ve Hulkevi Bşk. Kara
gUlle C H P ilçe Bşk. Şefik Türk 
1' H i'L lgllır Ticaret ve Zirnat 
O. Göçmen, Kızılay Orgun Ç E K 
YRşar, umum esnuflur birlıkleri 
Kııcnk. 

ULUS 

ZiLE: Türk ulusu bükülmez 
liolu yılmaz azmi ve ıarsılmaz lna
nile dilnyaya karşı gU.nden gilne 
sağlanmaktadır bunun sevinci kalp
lerden taşarken Montrö muahedesi 
bizleri coşturmuştur mutlu gilne 
se'finçle candan iştirak ederiz. 

C H P ve Halkavi Bşk. Kaleli. 

SEYİTGAZf: Boğazlar muvave
leslntn milli menfaatimize uygu bir 
şekild~ imzalandığı haberini kı
vaaçla aldık. Türk ulusunun bu 
muvaffakiyetli kazancını ilçemiz 
namına tebrik eder, şükranlartmızı 
sunarız. 

C H P Erol; şarbrıy: Türkmen 
T. H. K. TUrkmen; Kızılay Özdemir; 
Kültür evi Güven. 

KIRŞEHİR: Lozan ve Montrö 
zaferini tarihine mal eden C H P 
sine ve onun başarıcılarına sonsuz 
minnet ve şükranlarımızı sunarız. 

T. H. K. Ogan. 

SARAYKÖY: Yüce önderin 
başarıcı parti ve hükOmetinin ulu
sun eğeınenliği yönünde Montrö'de 
kazandığı yüksek ierefin bilyüklQ
ğünü bilerek candan kutluluyan 
Sarttyköy'lüler bu gece duydukları 
şiıkrırn ve minnet duygularını 
partiye bnğlıhğını arzeder. 

Parti Bş. ve Şnrbııy Tokath
oglu 

DADAY: Ulusun elini tutan 
partisine Dnday halkı bir daha 
minnet duyar, Boğazlıır anlaşması· 
nın imzasını dört gözle bekleyen bal· 
kı derin sevinçlere daldırdı bu and
laşma genel başkan ve bOyOk ön
der Atatürk'Un ölmez bir eseri yur
dumuza diktiği bir anıtıdır. GöoOl
den teşekkür sunar ve içten kut
larız 

Parti Karakaş; Şarbay Kara· 
kaş; Kızılay Adalı; Marll M. Güren 
Ziraat Bımk. Yumal : Ticaret O. 
Conk.bayır. 

BEYOBSI: Bo2azlar mukave· 
lesinin imzası dolaylslle Oba na
hiye balkı geceyi ıevioç lçlnde 
geçirirken böyle ferefll günleri 
bizlere gOsteren bUyUklerlne say
gılanoı sunarlar. 

C H P : Tayyar Nabiye Md. 
Çetinel. 

KANGAL: Bogaılar mukave
lesinin imzalandığını tebşir eden 
telgrafınız halka okundu. Halk se
vinç içinde en samimi saygıları

nı sunar. 
Şarbay Durgun. 

KANGAL: Bogazlar mukave
lesinin imzasını müjdeleyen teliniz 
halkta büyOk seylnç ve iftihar te
zahürleri uyandırmış olduğunu arz 
ederken şakran ve saygılarımızı 
sunarız. 

c H P Kangal 

PAZARCIK: Kavuşturduğu-
nuz bu yüce başarıyıda benliğimi
zin coşkun duyğularlle kutlular ve 
sonsuz saygıları sunarız. 

f d Y. Uygun. 

AYVALIK: Kurulduğu giln
denberl Ulusumuza kazandırdığı 
sayısız ve acunsal şerellerl yüce
leyen Monlrö muahedesinin imza
sından dolayı Partimizin ve onun 
nice zaferlerini şu anda binlerce 
yurdtaşın toplandığı Cumurluk ala· 
nımızda hepimiz candan kopan 
sevgi ve kıvançların kutlulıırken 
Büyük Önder Atatürke sonsuz say
gı ye mili?etlerinılzl sunarız. 

Tic O. Haydar, Halkevl Fa
zıl, C H P Fazlı, Şarbay Aktuğ, 
Kızılay Kenan, Avcular Nuri, ld
mruı yurdu Muharrem, İş banktan 
Bedri. 

AHTOVA: Hattadaoberl sa
bırsızlıkla s'lnunu bekliyen halkı· 
mız Montrö mukavelesi imzasının 
müjde haberini duyar duymaz coe
kunca tezahilratn başlamışlardır. 
Yurt ve Ulusun yükselişi üzerinde 
her giriştiği en çetin işlerde mu
vaffak olan HükOmetlmlzln bu ba
şarısınıda candan ve sevinç göz 
yaşlarlle kutlular sonsuz saygıları
mızı sunarız. 

Şıırbny ve C H P Erden 

ı 
KARS: :Montrö'de ulusumu

zun dileğine göre boğa7lar muıı

hecienamesinin imzası lıaberlr.1 se
vinçle aldık. Partimizin kuruluşun
dan beri sayısız muvaffakiyetleri 
arasına katılan bu siyasal muvaf
fakiyetl kutlularken Kars halkının 
derin saygılarını sunarız. 

Vali ve C H P Pj.k. Deprem, 
Şarbay Bağatur, Halkevi Talınlı, 
Tic O Temel, H K Altuntaş. 

KEMALİYE: Büyük ulusumuzu 
yıllardır devrimlerle ileriye götü
ren Yilce Şefin Başkanı olduğu 
partimiz bu gUnde Cilmhuriyet hU· 
kt1metinin başardığı bir montrö 
konferansı ve muahedesi ile bo
ğazların sllAblanmaeını inançladı 
bu sevinçll haberi duyan tıçem1z 
urayıoın partisinin halkının coşkun 
ve tUkenmez saygılarını ve bağlı
lığını sunarız. 

Şarhay Haznadar, Part. Oğuz, 
Ilçebay Bozdoğan, Kızılay Oguz, 
T H K Gtl'fen. 

ISPARTA: Yeni Türkiyenio 
Lozanllan sonra .Montröde kazan· 
dı~ı Boğaz~ar hakkmdakl büyük ve 
eşsiz zaferini büyük bir bayram 
eevincile coşnrak can ve yürekten 
kutlulayan Ispıutahların sevgi ve 
saygılarını yliksE'k huzurunuza sun
makla bahtiyarız. 
CHP Bşk. lıbay Daldal, Urbay. ÇRk
nı11k, Halkevi: Aksu, Spor K: En· 
ver, T H K Ziya, Tic. O. KAmll, 
Kızılay Mıırat, Zir O. Atay, Ç E K 
Kavukçu, t. Tasarruf C.: At11bakan, 
İplik fabrikası D. Kutlu, Gülyağı 
fabrikası : Çakmak, Halıcılar blrll
ği: Bilglner, Avcılar birliği : Halil 
Atıcı, Ayakkabıcllar birliği: All 
Görgü!, Yapıcılar bJrJlğf: Salah Gllr, 
Demirciler birllgl : Ahmet Demirci, 
Mutatlar birliği: Mehmet, Çlltçller 
birliği: Mehmet GllnOör. 

lNCESU : BUyUk ulusumuza 
kazandırdığınız değerli zaferleri. 
devrimleri bu gün de bUynk ama
cımız olan Boğazları kapatma mua· 
hedealnde tamamladınız bu bll
yQk zaferin TOrk anıacını uygun 
olarak tanmmasını sabırsızhkla yil· 
ce şeflmtze ve onun değerli arka
daşlarına tebrik ve tazimlerimlzi 
sunarız. 

ç. E. İlhan, Kızılay Ayata Şar· 
bay Esen, C. H. P. Bşk. Saml. 

SOMA: Montrö•de kazanılan 

bo~azlar zaferi partimizin ardı ke
ellmlyen ba~arılarından biridir. Bu 
zaferden dolayı Soma'lılar sevinç 
içindedirler. TürklilğQ muvaffakl
yete ulaştıran yüce part1mtzt bu 
son zaferinden dolayı kutlular can 
dan tebriklerimizi sunarız. 

ilçebay: Onat; Şarbay: Çoban; 
Parti: Saraçoğlu; Avcılar: Kural 

GÜNAY: Partimizin yUksek 
amaçlarile elde edilen başarıdan 
dolayı partimize inanımızı blldirlriz 

Parti Lnm Urbay Çallı dökilm
cüler Ltltfi 

BERGAMA: İç ve dıo siyasa
da Türk hukukunu Tilrk lnkilap ve 
istiklalini daima korumuş olan parti 
ve hilkumetlmlzin bu kerre de 
MontrOde Çanakkale boğazının Tür
klln izinsiz açılmaz ve aşılmaz bir 
demir kapısı olduğunu yabancı 
devletlere tanıtarak Tilrk tarihine 
yüksek bir elyast zafer daha kayt 
etmek suretlle gösterdiğiniz mu
vatrakiyello meftunu olan binlerce 
Bergıtmab gece yarısına kadar res
mi telgrafa intlıarla coşkun teza
hüratta bulundular bu haberi ve
ren telgrafa bilmukabele bütün 
bergamalılar çok lyl dOşünen bü
yüklerini göz yaşlarlle selamlayıp 

alkışlamışlardır. Bu şnkran duygu
larının iblağına bizi memur ettik
lerini derin saygılarımızla anede· 
riz. 

Şarbay Öz C H P Arıkan hal
kevi llruı Ticaret O Pamuk Kızılay 
Ergin Otomobilciler ve işciler So
mer Ç E Ardlç 

KAHTA: Partimltin kazandı
ğı bu bilyOk ve emsalsiz zarerden 
dolayı halk partiye olan sevgi ve 
bıığlılığım bir dalla tekrarlar son
suz minnet ve şükranlarını sunar. 

Şarbny Onur. 
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ARPAÇAY: Montröıie Ro~nz
lar işinin ulus istcğina uygun tO" 

nuçlanınasırıdan ötnrıı tehl'ikler. 
Arpaçaylılıır adına Bulut. 

DİKİLİ: Zaferle neticelenen 
montrö kont erıı nsı neticesinden 
şimdi haberdar olan biz Diklliler 
aziz Cumhuriyet hilkOmetimlzin 
varlığımızı tamamlayan bu yUk
sek başarılıcığı önünde minnetle 
eglllrJz. 
H K. Yunus, Şarbay Güvenli, Parti 
Özay, Gençler birli. Erim, Kızılay 
Yaman, Ç E K. Erdem· 

NAZİLLİ: Ulu önderin ışıklı 
yolunda yilrUyen siz büyüklerimi
zin bogazlar mulibc>desinde gös
terdiği muvaffaklyet Nazilli halkı 

tarafından cumhuriyet alanında 

coşkun ve taşkın sevinçlerle kut
lulanmıştır sonsuz sayjlılarını ve 
tebriklerin! sunarız. 

Şarbay Bilgen, Ticaret O. Ta. 
pıcı, Parti Tuncer, H. K. Sezgin 
Kızılay Sokay. 

ADIYAMAN: Cümhuriyel mey 
danına hıılk gu ruplur hnlindc top· 
lanmış heyecanlı sevinçli bir bek
leyişle 8/30 da müjdelerinize ka· 
vuşıırok coşkun tezahürlerle bay
ramın bir kişi ayrılmadan devamı
na karar vermiştir. Şenlik, coşkun 
luk yilreklerden taşıyor. Çannkka· 
lede eğemenliğlmizin bütiin Ulusla· 
rca tanınmasını yakan yaratan bl
ı iclkPartimiıin bu çok büyük eıeı lni 
en kOçilk çocuğuna kadar candan 
kutlulayan halkımızın sevgi saygı
larını sunarım. 

Şarbay Bozkurt. 

PÖTÜRGE: Bogaıtar muka
velesinin imzalanma müjdeslnl du· 
yan ilçemiz balkı bu yüksek eseri 
yaratan Ulu Öndere ve onun me· 
sat arkadaşlarlle Tilrk ordusuna 
ıonsuz minnet duyıularını sunar· 
ken onları dalma baş ucumuzda 
görmek diler. 

C H P KAmll, hçebay tıhan, 
Kızılay Altan. Uray Ozman. Eko
nomik Sormeli, Ç E. Bilgln. 

SİNOP : Bogazlar zarerlndekJ 
büyük muvatraklyetlnf zi candan 
kutlular en derin saygılarımı su· 
narım. 

Parti Yurdakul 

NlZlP: Bütün parti arkadaş
larımızla yaratılan yeni zaf erlnizl 
kutlularken saygılarımızı sunarız. 

Tlc O Baz, Şarbay Oğuz, T 
H K Öztekln, C H P Bşk. Sayın. 

ANTEP: Boğazlar mukavele
sinin imzası haberine intizar etmek 
Dzere Halkevl babçeslle civarında 
toplanmış olan kadın erkek bin· 
l~rce halk tarafından imza. haberi-
nin vurudu ve llAnı üzerine ~u 

büyük muvaffakiyetl ibraz eden 
bQktlmeli partiyi ve hepsinin üs
tünde büyük. önderl şiddetle alkış· 
lamış bando ile marşlar çalınarlik 
hava Uşekleri atılarak sabaha ka
dar sevinç ve heyecan göstermiştir. 

Vali ve Parti Bşk. Hıza Çevik, 

TAŞKÖPRÜ: En mtlşkil işleri 
başaran partimiz hükOmctinin lOrk 
tarihine bilyllk: bir ~eret daha ka
tan boğazlar muahedesinin imzası 
vesllesile en derin saygılarımızı 

sunarız. 

C ll P B~k. GUvenli, Şurbay 
Tlirkmen, H K Bekıbelet, Kızıhı.y 

AkgUn, Ç E Tarhan, Tlc O KUçnk. 

İNCESU: Sevioç içinde bekle
mekte olan halkımıza boitazlarımı· 
zın kapatılması hakkındaki muahe
dentn imza edlldlğlnl bildirir tel
grafı tebşir ettik:. Mllletlmize her 
an bir tarih varatan ve bu kere de 
bo~azların kapatılmasının temini 
auretlle dünya politika aleminde 
şaşaalı bir muvatreklyet kazanan 
ulu Atatilrk'le hUkOmetine halkın 
minnet ve tebrlklerlnl sunar 'f8 

kabul buyurulmaınnı dlleriı. 
A. Kılı o ( C. il. P.), Bahattin 

{ Şarbay , Soral ( kamunbay • Ay· 
yıldlZ ( 521 Z. kop. bşk.) 

BÜNYAN: Can damarımız olan 
boğazlar durumunun asığımıza uy
ğun olarak nurlu sonunçlara erdi· 

1 

rilmesi yolundaki yUksek başarıları 
yürekten kutlular candan sayğı ve 
sevgllnim izi sunarız. 

Baha ( Sarbay) .. Karahan (CHP.) 
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{. AN BOLU : Tilrk yurdu.. 1 
nun genel emniyetini korumak ve 
kurtarmak için yQce hlikQmetimizin 
yarattığı büyük zaferin sevinci 
içindeyiz. Partimizin yurt mudafa
asındaki bu büyük muvaffaklyetlni 
de öz yürekten kutlular ve bütün 
Safranbolu'ların derin saygılarını 
sunarız. 

Kızılay Akalp, Halkevi Bık. 
Aran, Şarbay C H P Bşk. Kadri 

ELBİSTAN: Milli haberlerimi
zin şehri büyük blr güneş ve sar
sılmaz ve yıkılmaz bir bale getiren 
Partimizin Boğazlar egemenliğini 
temini yolundaki yolundaki yüksek 
r:aler halkımızı sevinçle doldurdu, 
minnetler. 

C H P ve Halkevl Bşk. Arıkan 
Şarbay Başaran 

HİLVAN: Türk milletinin em
niyet ve seltimetini temin eden 
Boğazlar meselesinin lehimize ne
ticelenmesi yolundaki mu vaıfaki· 
yetlerinden dolayı büyük sevgi ve 
saygılarımızla tebrik eder ve te
madil muvalfakitinizi dileriz. 

Ç E K a. Oktem, Şarbay Sakız, 
T H K Bingöl, Kızılay Turgut 

VİRANŞEHİR: Halkın sevinç 
ve heyecanlarını yüksek katınıza 

ulaştirır derin saygilarımı sunarım 
İlçebay Zühtü 

ALANYA: Partimizdeki mutlu 
adımınızın verdiği yüce verimi A· 
Jrınya halkı candan tebrik eder ve 
en sıcak saygılarını sunar. 

C H P Bşk Doğan 

ARAÇ: Boğıızlar rejiminin u
ulusun isteklerine en uygun şekil
de yeniden tanzimi haberini alan 
Araç halkı parti ve hükAmetine 
candan bağlılıklarını saygı ve sev
gllerile blrllkte arzediyor. 

Şarbay ve C H P Bşk Arar, 
Kızılay K. Tekin, T H K iplikçi, 
ÇEK Sayın 

DÜZCE: BUyüklerimlyin Türk 
milletine yarattığı inkıllbın seme
resini birer birer görürken. memle
ket içinde ve dışında türk milletine 
has tek siyasetin kaynağı olan 
Partimize Boğazlardaki hakkımızın 
yerine getirilmesi münasebetiyle 
Düzce balkı bağlılığını bir daha 
hatırlatır. 

C H P Te Halkevi Bşk Karduz 
Şarbay Öztiirk 

EREÖLİ: Bo<Yazlar işinin halli 
dola) i:ıile en derin şükran ve teb
riklerimizi sunarız. 

Kızılay Te Şarbay Cöbek, 
T H K Eken, Ç E R Elemre 

EMET: Büyük AtatOrk'ün il· 
hamile ölmez eserlerinden birini 
daha yaratan ve bizim için yüksek 
ideal olan partimize bu mutlu gilnii 
kutlularken yOrekten bağlılığımızı 

sunarız. 

Şarbay Taner, CHP Bşk Oz-
kut 

BURDUR: Büyük kurtarıcımız 
ulu önderimizin yeniden hayat ver· 
dlğl botun düyanın saygı sevgisini 
kazanan kudretli bir varlik haline 
geldiği ve getirdiği onurlu Türk 
ulusunun boğazlara hakimiyetinde 
büyük bir azım ve irade ile niha· 
yet kazanması ilimizde çoşgun bir 
sevinç yaratmıştır. Cumhuriyet ala
nında işte bu saatte binlerce hal
kın saadet ve gurur duyguları için
de bu muvaffakiyetten dolayı yük· 
sek şahsınıza ve yüce Partimize 
derin minnet ve şükranlarım ve 
çoşgun tebriklerini sunduklarını 
sayiılarımızla arzderim 

Vali v~ C H P Bşk Sltvaş, 
Halkevi ve Şarbay Erdem Ticaret 
odası Bayer H. K. Aydemir, Kızı
lay Doray, Dokumacılar Başkanı 
Boyacı Ç E K Başkan 

GÖRELE: Büyük şefimizin 
dehasına borçlu olarak yıllardan
beri beklediğimiz amacı bogazlar 
muahedesinın ulusal menfaatları
mıza uygun olarak elde ettiğimiz
den ötürU büyük sevinç içindeyiz. 
Bu büyük sıyasal utkudan ötürü sizi 
tebrik eder sayğılarımızı sunarız. 

İlçebay Erkan, C H P Bşk. 
Çalık, Şarbay Önder, Tlc. O. Sınır, 
Zir. O Poat, T H K. Alan, U A K 
Kakıcı. Kızılay R. Kızıl, Ç E k 

Tuncer, Denizciler namina deniz 
yolları acantası Bilge, Yeşil Yalı 
İd Y. Kantar. 

BİRECİK: TDrk utuklannda 
yeni bir güneş gibi dogan montro 
mukavelesinin h:ı~zası dolaylslle se
vinç ve heycan içinde calkanan 
memleket ve halk bu büyük zaferi 
partimize neşe güvenç inan dolu 
hislerle kutlular. 

ilçebay ve Şarbar vekil Sar
man, C H P Bşk. Kanlı. Tic O. Öz
men, Zir O. Copur, T H K. Mete. 

SEYDİŞDHIR: Boğazların ta
mamiyeUnl bildirir tel yazılarını 

okuduğumuz zaman toplanan bin
lerce halkın heyecanına naınl işa
ret edebileceğimizi düşünmekten 

kafamız durdu gine kelime bula
madık bütün ulusu bugüne kavuş. 
turmak icin gnnlerce yorulduğu
nuzu fakat ödevini yerine getir
mekle yogunluğunuzu unuttunuz 
ne mutlu size derin ve sarsılmaz 
saygılarımızla ve bütün heyecanı
mızla kutlulnrız. 

Şarbay Yalcın, C H P Bşk. 
Sönmez, T H K. Dincer, Kızılay 

Gokteke, Zir O. Levent, Ç E K 
Gökteke, Tic O. Neme. 

MİL \.s: Türkün şahdamarına 
inkilap ve yenilik aşısını aşlaya. 
rak ileri bir millet yaratan parti
mizin büyük gayeye doğru ve en 
ileri adımı atarak tarJhimize yep 
yeni bir yaprak açtığı günn coş
kun bir heyecanla kutlularız. 

Şarbay Akdeniz, Halkevi Şa
kir C H P. Bşk. Mergen1 Tic O. 
Faik. 

BUCA: Partimizin memleke
tin iç ve dış siyasasında kısa bir 
zamande elde ettiği büyük zafer
lerin parlak bir sahlf esini teşkil 
eden montrö zaferini Buca halkı 
coşkunlukla kutlularken bUyUk 
partiye bağlılıklarını teyit ederler. 

C H P. Bşk. İzzettin Şarbay 
Anık. 

HARRAN: Boğazlar konferan. 
sındaki başarıyı duyan Hrran hal
kı büyük bir sevinçle co,.muş •e 
sabahlara kadar kutlulaomıştır 

mllli şerefimize tamamen uygun 
olan bu muvaffakiyet dolay1stle 
candan bağlı bulunduğumuzu yük· 
sek hükQmetimizin yüksek parti
sine şUkran ve saygılarımızı suna-
rız. 

Şsrbay Cidal, T H K. Namlı 
Zir O. İ8a, Kızılay Erdem. 

HAFIK : Eski devrin doğurdu
ğu teıa.ketlerden sonra girdiğimiz 
Cumhuriyet \'c halk devrinin ya
şadığı büyük bayramlara bu defa 
na.ve edilen montro müzakeresinin 
doğurduğu büyük bayramı sevinç· 
lerle kutlular ve halkında saygı
larını sunarız. 

Şarbay Gnrses, C H P. Bşk. 
karamuk. 

KUŞADASI: Yabancı ülkeler
de yükselen tilrk ulusunun sayın 
ulusumuz üzerinde ne büyot bir 
iz bıraktığı bellidir bunu cumurluk 
idareye ve partisine bağlılığı He 
her an gOsteren uluıumut en içli 
sevgilerile mutlu bir giln sayar 
ve bütün ulus gibi Kuşadalılsr da 
bu mutlu günün adına sevgi ve 
sayğalarını partimize bildirmeyi en 
üston ödev sayarlar. 

C H P. Bşk. Güvenç, Şarbııy 

Berber ottlu. Tic O. Denlzel, Kı
zılay akdemlr, T H K. GOven Adı 
kuHibll Bayulk~n 

VİZE : Sarsılmaz bir azim ve 
progra.mla hedefine yürümekte o
lan kudretli partimizin Çanııkkale
nin tahkimi yolundaki gayesine 
eriştiğini gören ulus coşkun teza
burat içinde ulu şeflerine mınnet 
ve şükranlarını arzetmiş ve bu 
geceyi şenlikler yapmakla geçir
miştir tezahürat devam etmekte 
ve halk partiye ebedi baglılık ve 
şükranlarını teyit ve arzetmekte
dir. 

Şarbay Atansay, C H P. Bşk. 
Er say. 

Ş. K. HiSAR: Türk ulusunun 
diremine ve acun dirliğinin dire· 
mine sonsuz bir araç olan bogaz
lar meselesini ölmez TUrk ergin
liğine yaraşacak bir surette halll 

uuus 

hususundaki partinin büyük başa
nsmdan do~an sonsuz sevinçleri
mizi b!Idlrir ebedi minnet ve bağ
lılık duygulanmızı sunarız. 

Şaybay Ôzsan, O H P. Bşk. 
Özıan, Halkevi Sabuncu. 

KffiIK KALA: Yeni boğaz 
mukavelesinin imzalanması mOna
aebetle Türk milletinin memleket 
mOdafaası için karandığı büyük 
zaferden halk sevinç içindedir. 
Mlllt duyQ'ularımıza daha büyük 
unur kazandıran bu zaferden halk 
sevinçlerini ve sonsuz saygılarını 
ıunar 

Halk namına Kumunbay Eren 

CİDE: Türk milletinin mu
kadderatile alakadar olan bogaz
lar meselesinin millt menfaatimize 
uygun şeklide halli dolayıslle coş
kun sevinç içinde sizi candan kut
JuJarı.z. 

C H P Bşk. Sabri, Şarbay Fethi 

LÜLEBUGAZ : Ülekde yara· 
bcı Bağlılıktan doğan kuvvet ve 
yükselişle Bogazların hakimiyetini 
elde eden Partiyi candan gelen 
samimi ve bağlılık fşlerile kutlu
larız. 

ilçebay Ergin, Saylav Akın. 
C H P Bşk. Kendi, Urbay Kendi, 
Halkevi Bşk. Erden, TJc O. Bşk, , 
Sadık, Zir O. Bşk . Bektaş, T H K. 
Aykut, Yeşilova Kulübü Bşk. Tok
söz, Kültür Bşk. Arı, Bayanlar ye
rine Erğin. 

KULLÜK: Yurdumuzun ve Ci
han suJbunon emniyetJni temin ve 
takviye eden Montro muahedesinin 
imzaıı milnasebetile Halk Büyük 
Partflerini candan kutlular. 

C H P Baş. Toker, Köy muh
tarı Onuk. 

Boyabat : Partimizden dogan 
Cümburiyet HükQmettoln Montro· 
de kazandığı eşıiz ve deterll ba
şarıdan dolayı Qnlü Partimizin BO· 
yük Şeflerine sonsuz tebrik ve te· 
tekkürlerimiz sunarız. 

İlçebay Ülke, Urbay Oral, C H 
P Bşk. Tuzlu. Halkevi Bşk. Can. 

ŞİLE : Montroda Bugaılarm 
kapadılınası hakkındaki muahede
nln tasdikini bildiren telgrafınız 
Parti binası önünde tebşırahnıza 
intizar eden halka okunmuş ve bun
dun mütehassıs olan halkımız Bü
yük Şef ve Partiye karşı olan min
net ve şükranlarını teyit ettikl~
rlni ve tezııhurııtın devam etmekle 
olduğunu saygılarımızla arz 
ederiz. 

C H P Bşk, Sener, Şnrbay ö-
nen. 

DFVREKANI: Türkün benli
ğini ve siyasal kudretini bir daha 
acuna anlatan Bogazlar muahede
sinin muvaUakiyetle neticelenmesi 
müjdesini halkın coşkun tezahura
tı içinde aldık Tilrkün kudretine 
Partimizin eaglamlığma lnanımızı 

arzeder derin saygılarımızı sunarız. 
C H P Bşk. Tamaç. 

KULA: Yalanın istiklAI ve 
milletin hakimiyetini temin eden 
BUyük Partimizin Montröde ka
zandığı çok büyük muvaffakiyet 
İlçemizce candan gösterilerle kar
şılanmıştır. Halk bayram yapmak
tadır. Partiye olan ilgisini blr kat 
dahR. yenilemektedir. Bu vesile 
ile halkımızın sonsuz saygı ve il
gilerini sunarız. 

Şarbny Atny, C H P Bşk. Gür, 
Halkevi Bşk. Polat, T H K Bşk. 
Suay, Tic O. Ozmen, Zir O. Türk. 

KARGI : Lokarnoda Bog11zlıu 
işini bitırmek suretile Türk varlı
ğına muvaffnk olduğnnuzdan do
layı sevinç dolu kalbimizin derin 
duygularını arzederiz. 

C H P Bşk. Bal. 

ALUCRA : Fırkamızın Başkan 
ları tarihimize bir zafer salıitesi 

daha il~va ettiler. Bogıızları lah
kim etmekle vatanımızın milleti
mizin emniyet ve sclAmetini kuv
ntlendirdiler. Halkımız sevinç 
içindedir. Yaşasın Liderlerimiz. 

C H P Bşk. Ekmen, Şarbay 
Akman, 1. T. K Hasan. T H K De
liklaş, Zir O. Avcı. 

1 
BURNOV A : Başarıcı elleri -

nlzle yurdumuzun varlığını bir kat 
daha sağlamlaştırdınız • Hepimiz 
se~lnc içindeyiz. İçten gelen ıevgi 
ve saygılarımızı arzederiz. 

Zegin, C H P Bşk. Pekin K~y, 
Balcı oğlu. 

MUÖLA: Büyük Parti Hükt1-
metinin bugün Montröde kazandığı 
eşsiz muvatfakiyetten büttln Muğla 
halkı sonsuz bir sevinç içindedir. 
Kuruldu~u gündenberi Tllrk Ulu
sunun yUkselmesi ve ilerlemesi yo
lunda kırılmaz bir azim ve sön
mez bir kudretle çalışan Partimi
mlzin bu son zaferini içten gelen 
bir heyecanlı\ kutlulayan .Muğla 
halkının şOkran ve tebriklerini sun
mak.la derin bir kıvanç duyarız. 

C H P İlyOnkuru Güreli, Şar· 
bay Alper, Halkevi Aker, Tlc O. 
Ednan. Zir O • Erkilçllk , Kızılay 
Şefik, Ç E K Baydur, ld. Y.Gölcüklü 

FETİYE: Partinizin yorulmak 
bilmez azamı iradesil~ temin edil· 
miş muyaffaklyetlere bir zamime 
olarak asırlardanberi beynelmilel 
bir vaziyet almış Boğazlar mese
lesinin MontrOde asU Türk Ulusu
nun tam noktai nazarına denk ola· 
rak halledilmiş bulunmasından doğ· 
muş sevinçlerimizi bildirirken Parti 
namına ıtzleri selamlamağı vazife 
bilir, sevgllerimizi sunarız. 

C H P Bşk. Doger, Halkevi Kı
nay, Şarbay Sıkman, T H K ÖztOrk, 
ç E K Sıkan, Kızılay Bayken. Tic. 
O. Peçin Ege Gençler Birlltt Pla· 
tin. 

TİREBOLU : Boğazlar konfe
ransının imzalanması münasebetile 
Parti binasında en büyük bir surur 
içinde toplanan halkımızın sevgi ve 
saygılarını ıunarız. 

C H P Bşk . Dinçer , Şarbay 
Karakaya, Tic. O. Halil T H K To
kay, ÇEK Demirel, Kııılay Bay· 
rak1 ld. Y. Tukay , öıretmenler 
Birliği Sadık. 

SÖKE: Şerefi milliye uygun 
bir şekilde Boğazlar muahedesinin 
imzalandığını duyarak kadın ve 
erkek Cumhuriyet meyoanlanna 
koşan ve Cumhuriyet anıtlarına iç
ten ve çok candan tezahürat yap· 
makta bulunan binlerce kamunnn 
halkının sonsuz saygılarını suna
rım saygılarla. 

Doğan bey Kamunbayı Turrrut. 

BiLECiK: Boğazlar mııalwde· 
sinin Şt'relli ulusumuz lehine neti· 
celendiği müjdesini verdiğinizden 
dolayı derin saygı ve teşekkürle
rimin kabulünü dilerken Türk ulu
sunun savaş yollarında olduğu gibi 
diplomatik işlerde de göz çekecek 
bOyük ve haşarılıklar gösterdlğlni 
duyan Kamun Yönkurul ve bağlı 
köy ocakları teşkilatımız halkının 

derin saygı sevinçleriol de kabul 
buyurmanızı dilediğimi arzederim. 

Kuplu Kamunbayı Balaban. 

TOSYA : Dllnya tarihinde eş
siz bir Tarlıkta ulusu zaferden za
fere koşturan Büyük Partinin yeni 
ve e~siz zaferi karşısında hürmetle 
eğilir ve tazimlerimi sunarım. 

Ka1:;tamonu Saylavı Eken 

RLBİSTAN: Türke yüksek ta
rihini ö~retPn ve emniyet mülki. 
yetini veren Ataturke hudutsuz 
klVançlsrımızı Ronsuz saygı ve 
şükranımızla Türk ulusu namına 
arzeylerlz. 

İlçeyay Güveoç 

KURUCAŞiLE: Türk ulusu· 
nun vıırlığ"JOı tanıtan büyüklerimi· 
zin şu ermf'cinden dolayı Partimiz 
ve ulusumuz namına tebriklerimizi 
sunark.-n içinde 11ıcak sevgi ve 
saygılarımız da beraberdir. 

C H P Rşk. Geniş. 

RUH.UÇA Y: Türk Un dilediğini 
yapacagını bir birlikte toplayıp 

esaslo.ndıran Pıırtimizin Uluslar a
rası kazandığı bDyük zaferi onun 
yüksek önderinin dıthıısile arkadaş
larının bnşarılarına borçluyuz. ŞOk· 
ranlanmızı Partimize tek bir kalp 
duygusu ile sunarız. 

Urbay Aydın, C H P Bşk. Sez
gin, T H K Karabudak, Kızılay A• 
lon, Ç E K Yılmaz. 
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ELAZİZ: Yurdu 
ve selAmeti yolunda parti~ 
tuttuğu emin ve sağlam gı 
har merhalesi muhakkak ınu 
fekiyet ve muzafferiyet oıınuŞ 
Boğazlar işinde de kazanılan. 
yasal zafer boğazların ehemmı 
ve ta.rlbt kadar büyüktür. Parti 
ze sonsuz güvenç ve itimadı 
vardır. Her tuttuğu işin kutsal 
sonunca varacağına dalma in 
yoruz. Partiye sonsuz bağJılıkl 
şükranlarımızı sunar ve onu 1' 
lularız. 

Halkevi bşk. Gür, ŞarbaY S 
dat, baro bşk. Zeki, Tic. O. 
rahim, Ç. E. K. dr. Görban 
zılay Kemal, Şöförler K. J,u 
H. K. Sedat 

MARMARiS : Türkiye'oin 1 

tlklAiinl kurtaran, onu inki14P 
tunda sert ve şuurlu adımla ) ö 
ten partinin bü büyilk zafe 
coşkun tezahüratla alkışlarız. . 

Şarbay Yüzak, C. H. P. ıl 
Y . .K. Onven, S. kulubil Tunc 
H. K. Katırcıoğlu, Kızılay ozatal 
Ç. E. K. OOnay 

HAVZA : Kurtarıcı büyOk f~ 
fin ünlü partisine yakışan kuruc 
yapıcı hQkQmetinin barış ve sfYI' 
sa aleminde kazandığı büyllk ~ 
ferin heyecanile coşan ve bu s8' 
te parti alanına dolup bayr.
yapan binlerce Havzalı adına te~ 
rlk ve şükranlarımızın kabuJUll 
rica ederiz. 

C. H. P. Bşk. Nafiz, şsrba1 
Salim, Zir. O. Irgun, ç. E. K. et" 
H. K. Cemal, Tic. O. Kayacan 

BOLU : Partimizin yüce öodf' 
ri ve onun değerli işçilerile e1d• 
edilen büyük eserin Bolu'da yU~ 
sek gösterilerle kutlulanmakta 
partiye bağlılık duyğularının blS 
tere daha karar altına alJnıJJ.lf 
olduğunu ıayğı ile arzederlz. .. 

Halkeyi Bok. Gönen, oc 
Bşk. Nuhotlu, Ç. E. K. Kesim, z; 
O. Kepekci, Şarbay Aker, Kızıl el. 
dr. Yaman, U. Eiemen Peope 
Endüstri Samur 

KAGIZMAN : Yurt istiklaliO" 
den sonra siyaı;et siperlerini ber 
gün yeni bir zaferle perçlnleşttrt11 

ytıce partimize tarihde ııon Mont· 
rö muvaff eklyetlnden dolayı bSI· 
ın en temiz se.,gl ve saygıtarıo• 
sunarız. J{ 

C. H. p· Bşk, Ç. E. K 1 H. ' 
1. Y. K, Şarlıay, Kızılay 

SÜRÜC: Atııtiirl.'ün kurduğı' 
yiik8ek partimizin dogru, güzel .,e 
eyi çalıl>imaslle TOrk'ün onoruoıı 
ve şerefini dünyııya tanıtun fon· 
trö mualıelle"inırı iııızalandıgı Atıı· 
türk anıtı l>niııı~le rırıt 18 den be· 
ri bekleye ı lııtlkın alkışları ar•· 
smda okundu. Partimizin bu ınu· 
vaffekiyetindl' D dolayı hasıl oıs0 
borclarımızı ve derin bağhiıkl•J11 mızı sunarız. Yaşasın cumburl>'' 
halk partisi. 

Şubay Yıldırım 

KALE : Cumhuriyetin kuruıo· 
şundan bu güne kadar sarretdıt: 
mlz kıymet OlçUlmez mesai soıııı:. 
cu olarak boğazlar rejiminde arı: 

0 
yu milliye uygun hallini temin ed~ 
Montrö muahedesinin imzasıııd rS 
duyduğumuz sevinci şükranla ' • 
ederken TUrklllğün ilft.sı ve sllr· 
vatanımız için her güo yeni '' 

6 lıklar yaratan büyOk önderıııı1~. 
ve onun kurdug-u kudretli par oo· mizin yüce başttrıcılarına geııY 

1 
kurul başkanına candan savgl ' 
sevinçlerimizi sunarız. f 

C. H. P. Bşk. Lutri, şarb;r· 
Osman, Dokumacılar C. Bşk. 
dem, D. kooperatif Bşk. Kar•C11 

SARAY: Tiirk'ün savaş ssll:~ 
smda oldugu gibi barış al sıvallflel· 

r il da bnrşarıcılığının en br 1~ .,,61 
geRi olan boğazlar davası f;t~ ıııtl· 
zaferini bütün örgütümlis "e 111r 
kımız cvşkun ~evinçlerlle kutl1J

511 
ve derin minnet ve saygılarıııı 
nular. 

Uruy ve l'arU Bşk. Murat 

j ırı1 
SAKARYA: Bogazlar ~r tıı· 

yüce ulusumuzun arzusuna gor ~ıı 
hakkuk ettiğinden ötUrU ~ul :ı)'8 
muz sevinç sonsuzdur. Türk bll 

1 
setinin barış yollle kazandığ~srılı 
muazzam znferl candan kutlu 

S. Akhisarı H. P. Bşli. 
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A : Başarıcı elleri • 
zun Tarlığını bir kat 
ştırdınız • Hepimiz 
z. İçten gelen ıevgl 
ı arzederlz. 

ELAZİZ: Yurdu 
· ıa ve sel4metı yolunda partimıı 

tuttuğu emin ve sağlam girif.~ 
bar merhalesi muhakkak ınurıl· 
feklyet ve muza!ferlyet oınıuşt~ı. 
Boğazlar işinde de kazanılaD ıl· 
yasal zafer boğazların ehemnıi.red 
ve tarihi kadar büyükUJr. Parfiınl· 
ze sonsuz güvenç ve ııınıadııı:ıt 

vardır. Her tuttuğu işin kutsal bil 
sonunca varacağına daima ınaoı· 

yoruz. Partiye sonsuz bağlılılı18118 
şükranlarımızı sunar ve onu kul· 
lularız. 

P Bşk. Pekin Kay, 

,Büyük Parti Hükft· 
ontröde kazandığı 

lyetten bütün Muğla 
sevinç içindedir. 

ıdenberi Türk Ulu
si ve ilerlemesi yo
blr azim ve sön. 

e çalışan Partimi-
Halkevi bşk. Gür, Şarbaf se· 

dat, baro bşk. Zeki, Tic. O. lb
rahlm, Ç. E. K. dr. Görbau ı~ 
zılay Kemal, Şötörler K. ı,utf• 
H. K. Sedat 

erini içten gelen 
kutlulayan Muğla 
e tebriklerini sun
.kıvanç duyarız. 

kuru Güreli, Şar
evl Aker, Tlc o. 
Erküçük , Kızılay 

ur, İd. Y.GölcükIU 

MARMARiS : Türkiye'niD ır 
tlkl4linl kurtaran, onu Jnkll4p yo
lunda sert ve şuurlu adımla ' ö.ıO· 
ten partinin bü büyük zafer!D' 
coşkun tezahüratla alkışlarız. 

rtinizin yorulmak 
~esile temin edil. 
~!ere bir zamlme 
beri beynelmilel 

Şarbay Yüzak, c. H. P. j(ÇI 
Y. K. Gnven, S. kulubü Tuvcel. 
H. K. Katırcıoğlu, Kızılav Ozatıo 
Ç. E. K. Ganay • 

Boğazlar mese
asll Türk Ulusu
zanııa denk ola-

. . HAVZA : Kurtarıcı büyük şe
fin ünlü partisine yakışan kurucu 
yapıcı ~ükOmetinin barış ve sIY'' 
sa .•lemınde kazandığı büyük ,,. 
ferın heyecanile coşan ve bu saJ1" 
te parti alanına dolup bayraJll 
yapan binlerce Havzalı adına teb· 
r~k ve şükranlarımızın kabuluDU 
rıca ederiz. 

ı unmasından doğ-

1 bildirirken Parti 
amlamağı vazife 
sunarız. 

ger, Halkevi Kı
, T H K Ôz!Urk, 
Y Bayken. Tic. 

C. H. P. Bşk. Nafiz şarblY 
Salim, Zir. O. Irgun, ç. E. K. caıı. 

ıçler Birli~! Pla-

oğazlar konfe
sı münasebetile 

büyük bir surur 

H. K. Cemal, Tic. O. Kayacan 

. BOLU: Partimizin yüce önde· 
rı ve onun değerli lşçiierile eıdt 
edilen büyük eserin Bolu'da yil~· 
ıek gösterilerle kuUulanmakta fi 

partiye bağlılık duyğularınm bll 
lr.ere daha karar altına aııoııııl 
olduğunu ıayğı ile arzederlz. 

ımızm sevgi ve 

in çer, Şarbay 
alil THK To
' Kızılay Bay-

Ögretmenler Halkeyi Bşk. Gönen Oc•• 
Bok. Nuhoğlu, Ç. E. K. Ke~lm, zır 
O. Kepekcl, Şarbay Aker Kızılı) 
dr. Yaman, U. Eıemen 'Penpecl. 
Endllstrl Samur 

milliye uygun 
muahedesinin 

ak kadın ve 
meydanlarına 

anıtlarıoa iç-
tezahOrat yap
rce kamunun 
gılarıru suna-

KAG!ZMAN: Yurt istlkl411D' 
den sonra siyaset siperlerini bel 
gün yeni bir zaferle perçlnleşııreD 
Y.~ce partimize tarihde son Mont· 
ro muvaffeklyetlnden dolay! bal· 
ın en temiz seYgl ve saygılarını 
sunarız. 

!ar muahede· 
lehine neli · 
erdiğinizden 

e teşekkürle
ren Türk ulu
a olduğu gibi 
göz çekecek 
gösterdiğini 

ruf ve bağlı 
mız halkının 

ını de kabul 
~ arzederim. 
ı Balaban. 

aribinde eş
ıaferden za
lartlnln yeni 
da hürmetle 
ıoanm. 

aylavı Eken 

yüksek ta
yet mülki. 

hudutsuz 
saygı ve 

su namına 

C. H. f" Bşk, Ç. E. K, H. J{. 
1. Y. K, Şıırhay, Kızılay 

SÜRÜC: Atatiirl,'ün kurdu~U 
Y°.k8t>k partimizin doğru, güzel re 
eyı çatışmaslle TUrk'ün onoruDU 
ve şerefini dünyRya tanıtan . ton· 
t~ö muatıı•ık inin imzalandığı AlW 
türk anıtı öniiıııte ~ııat 18 den be· 
ri bekle.ve • lııılkın alkışları ars· 
sında okıınılıı. Partimizin bu ıııu· 
valfekiyetiodl'n dolayı hasıl olsD 
borclarımızı ve derin bağhJıkt•tı· 
mızı sunarız. Yaşasın cumburiyef 
halk partisi. 

Şıırbay Yıldırım 

KALE : Cumhuriyetin kuruıu
şundan bu güne kadar sartettıı?I· 
mlz kıymet Olçüimez mesai sonuD' 
ou olarak boğazlar rejiminde arzV' 
yu milliye uygun hallini temin edt0 

Montrö muahedesinin fmzasındB0 
duyduğumuz sevinci şüktanla arı 
ederken TUrktflğün ilılsı ve sD8 

vatanımız için her gün yeni 1ıı· 
!ıklar yaratan hüyOk önderıaıIZ6 

ve onun kurduğu kudretli parti· 
mlzln yüce başMrıcılarına genfDD' 
kurul başkanına candan sııvgl ,e 
sevinçlerimizi sunarız 

C. H. P. B~k. L~tfi, şarb'J 
Osman, Dokumacılar c. Bşk. ı;;ı· 
dem, D. kooperatıı Bşk. Karacıı 

SARAY: Tiirk'ün savaş sah6 " 

sıoda olduğu gibi barı•sa.I sivnsscl~ 

rk ulusu
yüklerimi
r ı Partimiz 
iklerimizl 
sevgi ve 
r. v . ı· 

da barşıırıcılığıoın en bPlill be 
1 · ı sıı gesı o an boğazlar davası FiY8 • 

dilediğini 
toplayıp 

!uslar a
eri ODUD 

arkadıış-

r~i~· ~~~ 
~şk. Sez· / 
Jzılay A· 

zaferini bütün örgütümüz ve b'1 

kımız coşkun •evinçlerite kutıul~ı 
ve derin minnet ve saygılarını sU 
nular. 

Uray ve Parli !lşk. l\1urııl 

SAKARYA : Boğazlar rriiıtJf 
Ü - ıs· Y ce ulusumuzun arzusuna gore_

0
_ 

hakkuk ettiğinden OtürO duydug 
·yıı muz sevinç sonsuzdur. Türk 81 bQ 

setinin barış yollle kazaııdığı 
muazzam zaferi candan kutıulllrıllo 

S. Akhlsarı H. P. Bşl>. 
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SİMAV: Türk'ün hiç bir men· 
!aatını ihmal etmiyen partimizin ve 
onun kudretli bükOmetinin bir za
!eri olan boğazlar meselesinin yine 
Türk men!aatı ve Türk arzuları da
hilinde halledildiğini gormekten 
duyduğmuz kıvancı saygı ve bağ
lılıkla bildiririz. 

A. Unan ( C. H. P.), Mehmet 
( Uray), Ural (Kızılay), Keskin 
(Ağaç kurumu), Urkaynak (Spor) 
Ertekin ( Ç. E.), Yalçın ( Avcı. ) , 
Ibrahim ( H. K. ) 

GÖYl'iÜK: Ulusumuza ışık 
veren partimizin yeni başarılarını 

yaşadığımız şu anda içimizdeki 
heyecan coşkun ve taşkındır. Par
timizin ülküsüne olan baglılıkları

mızı bir kere daha duyurmayı ve
silesini bulduğumuzdan sevincimiz 
sonıuzdur .. !nan ve güvenimizin te
miz heyecanlarlte yüksek parti· 
mize minnet ve şükranlarımızı su
narız. 

İlçebay Oykur, Şarbay Çınar, 
H. K. Akgüngör, Kızılay İbrahim 
Pa: ti Turhan 

MARDİN: Bu dakikada Mon
trOdeki zıı!eri duyan binlerce halk 
bu zafere bizi kavuşturan kudretli 
varlığın en emin desteği yOksek 
şahsınızda partiye ve içişleri baka
nına sonsuz minnet ve şllkranlarını 
sunmakla kıvanç duyduguau derin 
saygılarla arzederiz. 

ŞRrbay Uras, ll. K. Güven, Kı· 
ııla,v aıtgen, Tic. O. Kurtuluş 

PAZ..l.RCIK: Purtimizin yarat
.ıgı devrınıci cumhur hükumetimi
"" mııva!fakiyet eserlerinden bi
·ısi olAn bogazlur muuhedesinın 
imza edildiği şimdi müjdelendi 
ounu h:ıssaslyetle beklemekte olan 
Hlkımız şt>nllklPrle yaşasın ulu şe
n ·niz, yaşasın cumhur lıOkilmetl
n ı, Y•Şasın ordumuz. yaşuın ulusu-
11uz paı·timlz seslerlle yükseltmek
" olduğunu saygılarımızla blldlrlrlz. 

Ş ırbııy Yaprak, parti Ôzkan, 
Kızılııy Ueınir, Ç E Ömer. 

OS\I \NCIK: Bogazlar zaferini 
tebşir "ılen tebligl binlerce Osman
cık balkı beyt'cırn içinde dinledi. 
Hize bu !(ilnü gösteren C il Parti
mize ltqeden minnet ve şükranla· 
•ınıızı arzeder yilce şahsınıza say
~ \'tl se ı.: gilerinıizi ~unarız. 

) rb ıy Çetin, Zir O Bahtiyar 
l'ıc O Küıllk ::ipor kulütıü Çıığlar, 
'lttııril ınllııu~~.,ıli Gursıls1 köy muh
.ııı·l•rı arlına Arıf '!' H J( Hayrak. 

TEl'I· J\Ü\'. Parlinıııin at bay
nıtınııı ve okl:ırıııııı kttztındırdıı,:ı 

1111{ ız;•r g"çi ti utkıısıınılün ötllrü 
·nşkımlıık vl' s"vinç ıçinrleytz. 

ulu Önderiıt1.ZP IŞlklı ~ Oilarından 
i.vrılın•yııc ı~ııııız.t bir daha ant 
•çtık sönmez saygılarımızla günün 
ııüyOk şenligini yıışayoruı. 

C H P. Hşk. C'o~kun, T H K. 
Kızılay Utiret Avcılar K. Adil 

B.\KIRKÖY: Atatürk partisi
nin halkçı hükumeti yeni bir yen
gı yarattı bize bOyle htikOmet ve
ren partiye ve onun yüksek ku
rucusu Atatürk le size kırılmaz 
bağlılık ve saygı sunarız. 

C H P. Mahmut Sayıner, Ka
mun bay Kerim. 

AMASRA: Boğazlar mukave
lesinin imzalandığı haberini se
vinçle ırece aldık halkı bu mu
vaf!.ıkiyeti kutlulayorlar derin sev
l{ıler. 

Parti Sagırosman ; 

SÖKE: Bağazlar kso!eransı
nın za!er ile neticelendiğini öğre· 
nen Söke'lller sevgi ve saygılarınj 
sunarlar. 

!<arbay Özbaş; C H P L'tusoy; 
Halkevi Bş. Hava K. Ilgaz 

• 
BULANCIK: Montrö Boğazlar 

kon!eransının yurt için en iyi şe

kilde neticelendigini duyan Bulan cık 
balkının sevincini ve bu muval!a
kiyete büyük birer &mil olan size 
içten şükran ve sevgilerini arze
deriz. 

H. K. Anıt ; Gençler Doğan ; 
Uray: OraL Ç. E. K. Bayraktar. 
Kızılay: Evren. 

1 

TAVAS: Cumhuriyetin kuru
luşundan bu güne kadar sar!etlii,>i· 
niz kıymeti ölçülmez mesai sonun

' cu olarak Boğazlar rejiminin milli 
isteğe uygun bir şekilde hallini te
min eden Montrö muahedesinin 
imzasından duyduğumuz sevinç ve 
şükranları arzederken Türklilk 
ıllemimiz ve ana vatanımız için 
her gUn yeni varlıklar yaratan bü
yük önderimize ve onun kurduğu 
kudretli Partimizin yüce başuıcı. 
farına ve Genyönkurul Başkaııına 
candan saygı ve tebriklerimizi su
narız. 

B. GOnder ( Ki Bşk }, Tokoz 
( Yiraat Od. Bşk ), Saba! ( Şarbay) 
Türkmen ( C. H. P. ) Erden (H. K.) 
lbrabim ( Ç. E. ) Musa ( Çulhalar 
birliği) Mehmet ( Kunduracı tar bir· 
fiği ) 

GESİ: Dlger yaratılan harika
lar gılıi beyecıın!a. beklenen Bo
gazlar mu va!!tıkiyelinden ötürü 
nahiyemiz halkı ııonsuz minnet ve 
şükranlarını saygılarile sunarlar. 

Yalçın ( C'. H. P. ) 

ALAŞEHiR: Altın ukıın bi
bakkio tatbikine önem veren Halk 
Partisinin ulusal işlerde olduğu gi
bi dış siyıısarla elbirliı?iyte çalışa
rak .\lonlröden de muvAtrnkiyetle 
çıktı~ını bildiren telgraf ı\laş.'hir
lilNin içten gelen h'znbllrü ara· 
sındn okıındıı. IJ,ılk, Partisinin yük
sek \'e sOnmez nznıinın bu başarı
sını derin 8aygı ile alkışlarken 

sonsu1. bagtılıklarıoı arzeyler. 
üztürk ( Şarbay } Musal ( C. 

H. P. ) Kemal Karabüber ( Halke
vi ) Erdem ( Ki ) Ulutaş ( Ç. E. K. ) 
Özkan ( H. K. ) GOker ( Zırııat od. 
Bşk. ) Ahmet Hanıdi ( Tic. od. 

Bşk. ) lspekter Akyol (öğretmen· 
ler adına) 

DENiZLİ: UOnya durdukça 
asi\ ve kahraman ordumuzun şe
refli menkabelerln! taşıyacak olan 
boğazların tekrar kahraman asker 
!erimizin kudretli ellerine ıreçmesi 
bizi çoşkun heyecanlara garkettı. 
Türk ulusunu bu şerelll neticeye 
ulaştıran ulu AtatUrk'e ve onun 
kahraman ve Çelik ordusuna bütün 
Denizli halkıuın sonsuz gü veolerl
ni minnet ve tükranlarımızla su
nuyoruz. 

C.H.P. Engür;Şarbay Berkman; 
llalkevi Kaymakçı; H. K. Berkman; 
Kt. A. Cevdet; Çoc. Esrg. Şevket; 
ögretmenler Naciye; Sporcular Ka 
dir; Tic. O. Tezcan; Ziraat Odası 
Avni; Borsa Rasim; Baro Bş. Fevzi 

TA VŞANI,I ; Tllrk milletinin 
selllıııeti için muvaf!akiyetle başar
dığınız Boğazlar muahedesinden 
dolayı Tıı vşanh halkının neşe ve 
sevinç duygularını saygılarımızla 
suuarız. 

Kaya Şarbay; Sezgin C. H. P.; 
Sel4battin Spor, Ki. A.; ôvüç Ç. E.; 
Atıl Esna! Cemiyeti. 

ILICA: BDyük önderimizin 
yarattığı parti ve hükQmetlnln 
azimli ve değ1:rli slyasetlle kaıa
nılan ve uğrunda gOkıümüıU siper 
etıiğinılz bogazları bize bağışlayan 
büyük zıılerl ıevlnçle kutlulayan 
Ilıca balkının şükranlarını saygı
larımızla bildiririz. 

Şarbay Varol, demi ray, CHP. 
Gencal, Spor Kaya, Ocak Yıldız. 

DEVRl-..11. : Ulusuı,;, en çetin 
işlerini ba9armak yolun<la birlikte 
yürüyen hükQmet ve partimizin 
bu defa kazandığı montrö za!erl
nln sevinci ile toplanan biz OeT-

. kliler size derin uygılarımızı 
nar ve sizi candan kutlulanz. 

Tarhan, Şaybay, TokgOz CHP. 
Kayan lıçebay, Kesin Halkni. 

ZOGULOAK: Büyük şefin 
çizdiği nurlu yollar üstQnde her 
gün taze bir kuvvetle yükselen 
lıDyük milletlmizi'l sizlerin keskin 
irade ve idarelerlle bu de!ada ka
vuştuğu Iıoğazlar za!erlni coşan 
sevinçlerle ve en derin saygıları· 
mızla kutlulanz. 

Esat Ker!nol Maden kömürü 
işleri turk anonim şirketi ııenel 
diraktörU 

SİNOB: Bütun slnoblular ulu
eon ve Partimizin büyük Jı:oruyu
cıı ve lı:urucuıunu bQy111ı: eseri 

olan boğazlar mukavelesinin ulus
tan yana imzalandığını duymakla 
hudutsız sevinç içindeler. 

C. H. P. Yurdakul; Halkevl 
turan; Şarbay batur; Tlc. Odası 

Toca; sezik H. K. 

TORTUM: Boğazlar mesele
sinin halli hususundaki Tebşiratı
nıza Candan teşekkür eder, saygı
larımızı sunarız. 

Şükrü C. H. P. 

AFYON: Uiuıal varlık ve bir
liğimizin ve ulusal ve siyasal er
kinlik ve egemeoltgimizln yaradı
cısı en büyüğümüz bOyük Atatllr
kün ve eseri olan büyDk partinin 
cümburiyet bükQmetimlzin yeni ve 
evrensel bir utkusu olan montro 
muahedesinin imzası müjdesini ak· 
şamdanberi sabırsızlıkla bekleyen 
ilimizin binlerce batkı, bu za!eri 
tebşir eden telgrafın okunmaslle 
gönülden ve tçten kopan sevinç 
ve heyecanını çoşkun ve candan 
göalerilerlerle belirttı. Halkımızın 

en başta partimizin en büyük şell 
Atatürk'e ve partimiz büyük şef
lerine, bizi kavuşturdukları bu 
yüce zafer dotayıs!yle büyük 
minnet ve şükranlarını son
suz baglantı ve en derin sevgi ve 
saygılarını sunarız 

Evrenditek Vali ve CHP Bşk. 
Tiryaki Şarbay, Galip Denılrel 
Halkevi, Tiryaki T!c 0., Galip De
mirer Spor, Yavuz Zir O., Taşkapı 
Baro Bşk., Evren Kaya Kızıl az, 
Yusuı Mazhar H K., Koç Ç E., 

Kemal, Cenap, Ekonomi Cem. 
Ahmet Kondu oğlu Keçeci 

esnafı Bşk. 

Yemenici esnafı Es. Ahmet 
Bükmecl oğlu. 

Berber esna! Bşk. Hamit, kat
kasyah. 

Şo!Or ve makinistler cemiyeti 
Bşk. 

İsmail, elektrik makinlıtı. 
Kunduracı eına! Ra. nlgahı 

miras oğlu. 

Binek aralaii:ları Bşk. Mustala, 
Kırkali oğlu. 

Demirci esnaf Bşk. İbrahim, 
savrık oğlu. 

Helncı ve şekerci esna! Bşk. 
Kadir, helvacı oğlu. 

Marangoz, taocı dUlger, yapıcı 
eınaf Bşk. Ali, taban oğlu. 

Alaba imalatçıları esnaf Bşk. 
Mehmet, Şapcı. 

Yağcı esna! Bşk. Mehmet, 
Sarhoş . 

SENiRKENT: Yurdumuzun ve 
uluslar siyasasını güvenillğinl teş
kil eden boğazlarımızın haklmiye· 
tine kavuştuğumuz şerefli günü
mllzü kullularım. 

C. H. P. Seglrkent; Şarbay 
Yigit. 

MELAZOIRT: Çanakkale n 
Karadeniz Boğazlarında yurdun 
eıonlyetlDi koruyacak tedbirleri 
istediğimiz gibi almak hakkımızı 
tıglli defietlerln tanıdıkları habe
rini gece yarısından sonra ıeflnç
Ie aldık. Kaza halkı bu büyQk mu
va!!aklyetln surur ve heyecanı 
içindedir . Yurdumuzun emniyeti 
millet hukukunun slyaneli yolunda 
böyle ebedi eserler bırakan Par
timtzln başı ve milletin göz bebeği 
ulu Ondere ve Partiniz erkllnma 
balkın minnet .,. oükranlarlle teb
riklerimizi arıederim. 

Tugal ( Şıırbay ) 

HOZAT: Atatürk TOrkiyesinin 
boğazlıı.r üzerindeki hakimiyet 
hakkını· clbana tanıtmağa muvaf
fak olan C H Partisine ve lıükQ
metıne bütün kaza halkının minnet 
ve şükranlarını ve sonsuz saygıla
rını arzeylerlm. 

Şarbay Baran. 

MADEN: Her alanda ldrllk ey
lediğimiz bDyük muvalfaklytıere 
eklenen boğazlar hakimiyetini bi
ze kazandıran, Atattirk'ün yUkıek 
mefkQreılnl bir defa daha bütün 
dünyaya tanıttıran ulu llndere can· 
dan minnet ve fükranlar lçerlslu
de bu mesut ııece bütün maden 
it arkadaşlan tarafından coşkun 
tezahürlerle lrutlulanmıttır. 

El'iaııi batır IDL Guleman. 

ı 
KANLICA: Büyük Türk ulu

sunun bugün kavuştuğu boğazlar 

hakimiyeti her kalbi çarpan Türk 
vatandaşı gibi partimiz muhitinde 
de her an Atatürk yolunda yürü
yen vatandaşlarımız tarafmdan he
yecanla kutlulandı. Bizi bu unutul
maz önemli gilne kavuşturan ulu 
baş Atatürk'e parlimiz nammıı. de
rin saygı ve tebriklerimizi sunarız. 

Mustafa Cebeci (Çubuklu C. 
H. P.J 

KIGI : Türk milletinin saadet 
ve selametini her zaman yedi kud· 
retinizle temin ett!gl.niz gibi bu 
kerre de Boğazların kapanması hu
susundaki muva!lakiyetlerinize ilce 
halkı namına teşekkürler, Ulusun 
başında çok yaşayınız. 

Ôzdemir Şarbay, Galip C. H. P. 
Aydın T. H. K., Şakir Kızılay. 

ARDAHAN: Halk ve halktan 
doğan her yönden kütleler ve mü
esseler Boğazların tahkimi yolunda 
kazanılan zaferden dolayı ulu Baş
kanımız Atatork'e Ardaban'lılar 
tebrik ve tazimlerini bir kerre da
ha arza kıymetli Partimizin tavas· 
sut buyurmasını rica ile kazanılan 
zaferden dolayı sevgi ve tebrikle
rini a.rzederler. 

Arıkk İlçe ve Şarbay ; ilhan 
Ç. E. K.; Özaydın Kızılay. 

GEBZE: Dün akşam imzala
nan bogazlar muadedesi halkımızı 
derin ve ebedi sevinçlere gark 
etti. Cumhuriyet meydanında bin
lerce halk bükQmetln, partı ve or
dunun ebediyen yaşamasını diler 
ve şükranları sunmağa bizleri ön 
ettiler. 

Emin C H P. ve Şarbay, Meh
met Babacab Şarbay. 

ORHANELi: Başarılan ulu 
zaferi kutlularken BüyOk ulusumu
zu ve partimiz! tebrik eder ve hal
kımızm coşkun kıvanc ve sevinçle
rini saygılarla sunarız. 

Yılmaz ( C. H. P.), Sarıkaya 
(Şarbay}, Nuri (Spor), Sönmez 
( H. K.), Erden (Kızılay), Nail 
( Ç. E.) 

TEKİRDAO: MontrO za!er 
mukaveleslnln imzasını bOyük he
yecanla dinlerken partinin siyasal 
çehresinde acun barışsal başarıcı· 
lığının en önemlisini kutlular, de
rin sayğılarımı arzeylerim 

A. Aydın (Borsa encümen 
başkanı) 

SARIGÖL: Ordumuzun içinde 
ulu atamızın dehasile yaratılan 
defirleri muvva!!aklyetle başaran 
türk ulusunun yıllardan beri halline 
en büyük amaç edeceği boğazlar 
işinin mili! menfaatimize uygun 
şekilde bitirilmesinden sonsuz kı
vanç duygulanmızla bildiririz. 

Nahiye muhtarı Ahmet 

MALATYA: Rejimin siyasa
mızın ve TOrlı.Un kudret ve imanı
na dayanan varlığımızın yeni bir 
zaferi olan montrö mun!!aklyetlni 
alkıılayan on binlerce halk parti
mize olan tam a-oveo ve bağlılık
larının lblatma miting heyetini 
memur etmiştir. Derin aayğılan
mızla arzederlm. 

Miting K B Erdem. 

AHLAT: Ulusun hakkını dün
yaya kabul ettirmek hususundaki 

yüksek başarınızı Halk namına en 
derin saygı ve minnetle kutlularız. 

Günay Zir O. , Sevlmllköy T. 
H. K. B., Aksoy Şarbay . 

BUCAK : Aziz yurdumuzun 
can damarı olan Bogazlarımızın as
kerleştirildlğlni bildiren telgr! bal· 
kımızın heyecan ve alkışları ara· 

sında okundu. Yurdun kara günle
rinde kurularak Ulusumuzu za!er
den za!ere götüren Yüksek Parti
mizi yeni zaferinizden dolayı kut· 
lalar, Halkın sonsuz itimat ve inan
larını sunarız. 

Öztürk C H P., Emin Kızılay, 
öırünç Ç E. , Ünal T H K 

İSPİR: İçli dlleklerlmlu bugün 
tahakkukunu öğrenerek çanakkale 
müldeıl lıaberlnl alan İlplrll'ler 

sonsuz sevinç ve saygılarını su· 
narlar. 

Abdullah Sarbay 

ACIPAYAM: MontrOde Boğaz· 
!ar mukavelenamesinln ulusumu· 
zun adını yOkseltecek şekilde im
zalanmasına mu va!!ak olan Cum• 
huriye! hUkQmetimlzdlr. HükQmet 
ve milletimizin dayandığı Partimiz 
için sizlere tebrik eder sonsuz 
saygılarımızı sunarız. 

Te!er C. H. P. Ve Şarbay, 
Yılmaz Kamunbay. 

KADIKÔY: Boğazlar ınlaş. 
masınm Türk ulusu lehine sonuc 
bulmasından büyük sevinç içinde 
geceyi ge1;iren halkımız şefimi

ze, Büyük İsmet fnönüne, Tevfik 
RDştU Arasa ve Genel Kurmaya 
anlatmak için hiç bir deyim bula
mamaktadırlar BOyük milletimizin 
bu mesut gününU kutlularken say
gılarımı sunarım. 

Denizli 184 Islak. C H P 

EREOLl - Konya : Yurdumuzun 
emniyeti bakımından hayati bir 
değer ifade eden boğazlar kon!e
ransının ulusal görüş ve düşünce
lerimize uyğun bir şekilde hal ol
duğunu haber alan Ereğli halkı 

cumuriyet meydanında büzük zafer 

gUnUnü sevgi ve heyecan içinde 
kutluladılar, büyQk şefimiz Atator

kün yüce idare ve dehasından do
ğan za!er müjdesinin verdiği son
suz seflnç içinde ereğlilerln min
net ve şükranlarını ve partiye o
lan bağlılıklarını arz ederiz. 

Erel C. H. P. ve Şarbay; Al
tan T. O.; Ran iz Z. O.; Tezcan 
Ç. E. K.; Fahri T. H. K.; Sayın 
K. L. 

Ucaret odası Btk. Altan, Ziraat O 

Bşk. okuludak, Ç EK Tezcan, tay. 

yare şubeııi Bok. Koyalı. Kızılay 
Btk. Saysayın. 

HiZAN · Uluıumuzum güven. 
Uğlni ve eeenllğinl sağlayacak 

montrOdekl anlaşmadan ötOrü ilçe 

merkezinde toplanan kadın erkek 
çocuk ve komşu köyler balkı bu 

günü sevinçle kulluladı. Şuurlu ça
lış ve başarıyı de~erledl. Partiye 
bağlılıklarını bu kerrede bildirir 
saygılarımızla arzeyleriz. 

Türker T H K., Abdullah K.L. 
Çeliker Köyliller adına, Ünsal Me
tlng de bulunan kadınlar, Yahya 
Meting kurulu ve uray Baş. 

TORTUM: Elde edilen boğaz
lar muYal!alı:lyetl haberini alan 

bütün Kaza halkının çoşkun ae· 
vlçlertnl n derin şükranlarını ar· 
zederlm. 

Esat, Z. O. GOney. Şarbay C 
H P Huluıl 

AYDIN : Kemalist Türklyenin 
en büyük rejim davasını halleden 
Büyük Partiyi bu son muvafakl· 
yetten dolayı gözlerimiz ıevlnç 

yaşlarlle dolu olarak kutlular ve 
ona derin bağlılıklarımızı bir defı 
daha sunarız. 

Umurlu Urayı C H P. lbrahlm 

İSPiR: Bağazların kapatılma 
ıını muvaffaklyetle netıcelendlrmek 

suretlle refah ve saadet gQnlerine 
ulaştıran hal&.eakllrlarımıza balkın 
sonsuz yüce minnet ve saygılarını 
arz ederim. 

Eren C. H. P. 

AKCAABAT: Lozan muahe· 
desile varlığımızı ve bogazlara ha 
kimiyeti dolayıslle TDrk ulusunun 
hatta cihan ulusunun her dQrlü 
güvenini elde etmek ve cihana şe 
re!ler, benliğlmlzl tanıttırmak su· 
retiyle elde ettiğimiz muva!!ak'~ 

l yelten dolayı sonsuz minnettarlı• 
ğımız ve şükranlarımızı sunarız. 

H. Kazancı C H P. Baa. 
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) \ 7 t AN BOLU : Türk yurdu -
nun genel emniyetini korumak ve 
kurtarmak için yUce hükftmetimizin 
yarattığı büyük zaferin sevinci 
içindeyiz. Partimizin yurt mudafa· 
asındaki bu büyük muvaffaldyetinl 
de öz yürekten kutlular ve bütün 
Satranbolu'larm derin saygılarını 
sunarız. 

Kızılay Akalp, Halkevi Bfk. 
Aran, Şarbay C H P Bşk. Kadri 

ELBİSTAN: Milli haberlerimi
zin şehri büyük bir güneş ve sar· 
sılmaz ve yıkılmaz bir bale getiren 
Partimizin Boğazlar egemenliğini 
temini yolundaki yolundaki yüksek 
r:afer halkımızı sevinçle doldurdu, 
minnetler. 

C H P ve Halkevl B~k. Arıkan 

Şarbay Başaran 

HİLVAN: Türlı: milletinin em
niyet ve selametini temin eden 
Boğazlar meselesinin lehimize ne
ücelenmesi yolundaki mu vaıf aki-
7etlerlnden dolayı büyük sevgi ve 
saygılarımızla tebrik eder ve te
madll movatfakitlnizi dileriz. 

Ç E K a. Oktem, Şarbay Saloz, 
T H K Bingöl, Kızılay Turgut 

VİRANŞEHİR: Halkın sevinç 
ve heyecanlarını yOksek katınıza 

ulaştirır derin snygilarımı sunarım 
ilçebay Zübtü 

ALANYA: Partimizdeki mutlu 
adımınızın verdiği yüce verimi A· 
lırnya balkı candan tebrik eder ve 
en sıcak saygılarını sunar. 

C H P Bşk Doğan 

ARAÇ: Boğazlar rejiminin u
ulusun isteklerine en uygun şekil
de yeniden tanzimi haberini alan 
Araç halkı parti ve hilkA.metine 
candan bağlılıklarını saygı ve sev
gilerile birlikte arzediyor. 

Şarbay ve C H P Bşk Arar, 
Kızılay K. 'fekin, T H K iplikçi, 
ÇEK Sayın 

DÜZCE: Büyüklerimlyin Türk 
milletine yarattığı inkılAbın seme
resini birer birer görürkeıt memle
ket içinde ve dışında türk milletine 
has tek siyasetin kaynağı olan 
Partimize Boğazlardaki hakkımızın 
yerine getirilmesi münasebetiyle 
Düzce halkı bağlılığını bir daha 
hatırlatır. 

C H P •e Halkevi Bşk Karduz 
Şarbay Öztürk 

EREGLl: Boğazlar işinin halli 
dolnyi:;ile en derin şükran ve teb
riklerimizi sunarız. 

Kızılay 1'e Şarbay Cöbek, 
T H K Eken, Ç E R Elemre 

E~tET: Büyük AtatOrk'ün il
hamile ölmez eserlerinden birini 
daha yuratan ve bizim için yüksek 
ideal olan partlmlze bu mutlu gi1nü 
kutlularken yQrekten bağlılığımızı 

sunarız. 

Şarbay Taner, C H P Bşk Oz-
kut 

BURDUR: Büyük kurtarıcımız 
ulu önderimizin yeniden hayat ver
diği bOtiJn dilyının saygı sevgisini 
kazanan kudretli bir varlik haline 
geldiği ve getirdiği onurlu Türk 
ulusunun boğazlara hakimiyetinde 
bfiyilk bir azım ve irade He niha
yet kazanması ilimizde çoşgun bir 
sevinç yaratmıştır. Cumburjyet ala
nında işte bu saatte binlerce hal
kın saadet ve gurur duyguları için
de bu mu vaftakiyetten dolayı yük· 
sek şahsınıza ve yüce Partimize 
derin minnet ve şükranlarını ve 
çoşgun tebriklerini sunduklarını 

say&?ılarımııla arzderim 

Vali v~ C H P Bşk Savaş, 
Halkevi ve Şarbay Erdem Ticaret 
odası Bayer H. K. Aydemir, Kızı
lay Doray, Dokumacılar Başkanı 
Boyacı Ç E K Başkan 

GÖRELE: Büyük şefimizin 
dehıtsına borçlu olarak yıllardan
beri bekledfğimfz amacı bogazlar 
muahedesloın ulusal menfaatlnrı
mıza uygun olarak elde ettiğimiz
den ötürQ büyük sevinç i~·lndeyiz. 
Bu büyük sıyasal utkudan ötürü sizi 
tebrik eder sayğılarımızı sunarız. 

İlçebay Erknn, C H P Bşk. 
Çalık, Şarbay Önder, Tlc. O. Sınır, 
Zir. O Post, T H K. Alan, U A K 
Kakıcı. Kızılay R. Kızıl, Ç E k 

ıae llCS 

Tuncer, Denizciler namina deniz 
yolları acantası Bilge, Yeşil Yalı 
İd Y. Kantar. 

BİRECİK: TOrk ufuklarında 
yeni bir güneş gibi dogan montro 
mukavelesinin f D].zası"dolayfslle ıe- , 
vinç ve heycan içinde calkanan 
memleket ve halk bu büyük zaferi 
partimize neşe güvenç inan dolu 
hislerle kutlular. 

İlçebay ve Şarbar vekil Sar
man, C H P Bşk. Kanlı. Tic O. Öz
men, Zir O. Copur, T H K. Mete. 

SEYOİŞDHIR: Boğazların ta
mamiyetini bildirir tel yazılarını 
okuduğumuz zaman toplanan bin
lerce halkın heyecanına nasıl işa
ret edebileceğimizi düşünmekten 
karamız durdu gine kelime bula
madık bütün ulusu bugüne kavuş. 
turmak tein günlerce yorulduğu
mızu fakat ödevini yerine getir
mekle yogunluğunuzu unuttunuz 
ne mutlu size derin ve sarsılmaz 
saygılarımızla ve bütün heyecanı
mızla kutlularız. 

Şarbay Yalcın, C H P Bşk. 

Sönmez, T H K. Dincer, Kızılay 
OOkteke, Zir O. Levent, Ç E K 
Gökteke, Tic O. Neme. 

MİLAS: Türkün şahdamarına 
inkilap ve yenilik aşısını aşlaya. 
rak ileri bir millet yaratan parti
mizin büyUk gayeye doğru ve en 
ileri adımı atarak tarihimize yep 
yeni bir yaprak açtığı günO coş
kun bir heyecanla kutıuıarız. 

Şarbay Akdeniz, Halkevi Şa
kir C H P. Bşk. Mergen, Tic O. 
Faik. 

BUCA: Partimizin memleke
tin iç ve dış siyasasında kısa bir 
zamande elde ettiği büyük zafer· 
lerin parlak bir sahifesini teşkil 
eden montrö zaferini Buca halkı 
coşkunlukla kutlularken büyük 
partiye bağlılıklarını teyit ederler. 

C H P. Bşk. İzzettin Şarbay 
Anık. 

HARRAN: Boğazlar konferan. 
sındaki başanyı duyan Hrran hal
kı büyük bir sevinçle coşmuş ve 
sabahlara kadar kutlulanmışhr 
milli şerefimize tamamen uygun 
olan bu muvaflakiyet dolayistle 
candan bağlı bulunduğumuzu yük
sek hükQmetimizin yüksek parti
sine şOkran ve saygılarımızı suna· 
rız. 

Şarbay Cidal, THK. Namlı 
Zir O. 1 a, Kızılay Erdem. 

HAFiK: Eski devrin doğurdu
ğu [elAketlerden sonra girdi~iıniz 
Cumhuriyet v~ halk devrinin ya
şadığı büyük bayramlara bu defa 
ilt\.ve edilen montro müzakeresinin 
doğurduğu büyilk bayramı sevinç· 
lerle kutlular ve halkında saygı
larını sunarız. 

Şarbay GOrses, C H P. Bşk. 
karamuk. 

KUŞADASI: Yabancı Ulkeler· 
de yükselen türk ulusunun sayın 
ulusumuz üzerinde ne büyOk bir 
iz bıraktığl bellidir bunu cumurluk 
idareye ve partisine bağlılığı ile 
her an gösteren uluıumur en içll 
sevgilerlle mutlu bir gün sayar 
ve bütün ulus gibi Kuşadalılar da 
bu mutlu günün adına sevgi ve 
sayğılarmı partimize bildirmeyi en 
üstQn ödev sayarlar. 

CHP. Bşk. Güvenç, Şarbııy 
Berber oğlu. Tic O. Denlzel, Kı
zılay akdemlr, T H K. Goven Adı 
kulübll Bftyulk~n 

ViZE : Sarsılmaz bir azim ve 
progratmla bedeline yürümekte o
lan kudretli partimizin Çanakkale
nin tahkimi yolundaki gayesine 
eriştiğini gören ulus coşkun teza
hurat içinde ulu şeflerine mınnet 
ve şükranlarını arzetmiş ve bu 
geceyi şenlikler yapmakla geçir
miştir tezahürat devam etmekte 
ve halk partiye ebedi baglılık ve 
şüt.ranlurını teyit ve arzetmekte
dir. 

Şnrbay Atansay, C H P. Bşk. 
Ersay. 

011US 

hususundaki partlnln büyük başa
rısından dolan sonsuz sevinçleri· 
mlzi b!ldlrlr ebedi minnet ve bağ
lılık duygulanmızı sunarız. 

Şaybay Özsan, OH P. Bşk. 
Özıan, Halkevi Sabuncu. 

KffiIK KALA : Yeni boğaz 
mukaveleslnln imzalanması mnna
aebetle Türk mtlletinfn memleket 
müdafaası f çin kazandığı bUyUk 
zaferden halk sevinç içindedir. 
Milll duytularımıza daha büyük 
unur kazandıran bu zaferden halk 
sevinçlerini ve sonsuz saygılanoı 
sunar 

Halk namına Kumunbay Eren 

CİDE: Türk milletinin mu· 
kadderatlle a1A.kadar olan bogaz
lar meselesinin milll menfaatimize 
uygun şekilde halli dolayısile coş
kun sevinç içinde sizi candan kut
lularız. 

C H P Bşk. Sabri, Şarbay Fethi 

LÜLEBUGAZ : Ülekde yara
tıcı Bağlılıktan dotan kuvvet ve 
yükselişle Bogazlarm hakimiyetini 
elde eden Partiyi candan gelen 
samimi ve bağlılık işlerile kutlu
lanz. 

ilçebay Ergin, Saylav Akın. 
C H P Bşk. Kendi, Urbay ' Kendi, 
Halkevi Bşk. Erden, Tic O. Bşk, 
Sadık, Zir O. Bşk . Bektaş, T H K. 
.Aykul, Yeşilova Kulübü Bşk. Tok
söz, Kültür Bşk. Arı, Bayanlar ye
rine Erğio. 

KULLÜK: Yurdumuzun ve Ci
han sulbunun emniyetini temin ve 
takviye eden Montro muahedesinin 
imzası milnasebetile Halk Büyük 
Partilerini candan kutlular. 

C H P Baş. Toker, Köy muh
tarı Onuk. 

Boyabat : Partimizden . dogan 
Cümhuriyet HükQmetının Montro· 
de kazandığı eşıiz ve deQ'erli ba
şarıdan dolayı Unlü Partimizin BO
y1lk Şeflerine sonsuz tebrik ve te· 
eekkürlerlmiz sunarız. 

İlçebay Ülke, Urbay Oral, C H 
P Bşk. Tuılu, Halkevi Bşk. Can. 

ŞİLE: Montroda Bagazların 
kapadılması hakkındaki muahede
nln tasdikini bildiren telgrafınız 

Parti binası önünde tebşıratmıza 
intizar eden halka okunmuş ve bun
dun miitehaRsıs olan halkımız Bü
yük Şer ve Partiye karşı olan min
net ve şükranlarını teyit ettikl~

rlni ve tezahurııtın devam etmekle 
oldugunu saygılarımızla arz 
ederiz. 

C H P Bşk, Scner, Şarbay Ö-
nen. 

DFVREKANI: Türkün benli
ğin\ ve siyasal kudretini bir daha 
acuna anlatan Bogazlar muahede
sinin muvaUakiyetle neticelenmesi 
müjdesini halkın coşkun tezahura
tı içinde aldık Türkün kudretine 
Partimizin sağlamlığına inanımızı 
arzeder derin saygılarımızı sunarız. 

C H P Bşk. Tamaç. 

KULA: Vatanın istiklal ve 
milletin hakimiyetini temin eden 
BOyük Partimizin Montröde ka
zandığ'ı çok büyük muvatrakiyet 
İlçemizce candan gösterilerle kar
şılanmıştır. Halk bayram yapmak
tadır. Partiye olan ilgisini bir kat 
da ha yenilemektedir. Bu vesile 
ile halkımızın sonsuz saygı ve il
gilerini sunarız. 

Şarbay Alııy, C H P Bşk. Gür, 
Halkevi Bşk. Polat, T H K Bşk. 
Suay, Tic O. üzmen, Zir O. Türk. 

KARGI : Lokarooda RogAzlar 
işini bitirmek suretile Türk varlı
ğına muvaffak olduğunuzdan do
layı sevinç dolu kalbimizin derin 
duyğularını arzederiz . 

C H P Bşk. Bal. 

ALUCRA : Fırkamızın Başkan 
ları tarihimize bir zafer sahifesi 
daha iln.va ettiler. Hogazları tah
kim etmekle vatanımızın milleti
mizin emniyet ve selAınetini kuv
ntlendirdiler. Halkımız sevinç 
içindecıir. Yaşasın Liderlerimiz. 

Ş. K. HİSAR: Türk ulusunun 
diremine ve acun dirliğinin dlre
mine sonsuz bir araç olan bognz
lar meselesini ölmez TOrk ergin
liğine yaraşacak bir surette halli 

C H P Bşk. Ekmen, Şarbay 
Akman, 1. T. K Hasan. T H K De

- liklaş, Zir O. Avcı. 

1 
BURNOVA: Başarıcı elleri· 

nizle yurdumuzun varlığını bir kat 
daha sağlamlaştırdınız • Hepimiz 
sevinç içindeyiz. İçten gelen ıevgl 
ve saygılarımızı arzederiz. 

Zegin, CHP Bşk. Pekin K~y, 
Balcı oğlu. 

MUÖLA: Büyük Parti Hükft
metlnin bugün Montröde kazandığı 
eşsiz muvatfakiyetten bütün Muğla 
halkı sonsuz blr sevinç içindedir. 
Kuruldutu gündenberi Tllrk Ulu
suiıun yükselmesi ve ilerlemesi yo· 
lunda kırılmaz bir azim ve sön
mez bir kudretle çalışan Partimi
mizin bu son zaferini içten gelen 
bir heyecanlı\ kutlulayan Muğla 

halkının şQkran ve tebriklerini sun
makla derin bir kıvanç duyarız. 

C H P İlyOnkuru Güreli, Şar
bay Alper, Halkevi Aker, Tic O. 
Ednan. Zir O • ErkUçUk , Kızılay 
Şefik, Ç E K Baydur, ld. Y.Gölcülı:lü 

r'ETİYE: Partinizin yorulmak 
bilmez azaml iradesile temin edil
miş muyaffaklyetlere bir zamime 
olarak asırlardanberi beynelmilel 
bir vaziyet almış Boğazlar mese
lesinin MontrOde astı Türk Ulusu
nun tam noktai nazarına denk ola
rak halledilmiş bulunmasından doğ· 
muş sevinçlerimizi bildirirken Parti 
namına ılzleri selamlamağt vazife 
bilir, sevgilerimizi sunarız. 

C H P Bşk. Doger, Halkevi Kı
nay, Şarbay Sıkman, T H K ÖztUrk, 
ç E K Sıkan, Kızılay Bayken. Tic. 
O. Peçin Ege Gençler BirliQ'l Pla
tin. 

TİREBOLU : Boğazlar konfe
ransının imzalanması münasebetile 
Parti binasında en büyük bir surur 
içinde toplanan halkımızın sevgi ve 
saygılarını sunarız. 

C H P Bşk . Dinçer, Şarbay 
Karakaya, Tic. O. Halil T H K To
kay, Ç E K Demirel, Kızılay Bay
rak. İd. Y. Tukay, öıretmenler 
Birliği Sadık. 

SÖKE : Şerefi milliye uygun 
bir şekilde Boğazlar muBhedeainin 
imzalandığını duyarak kadın ve 
erkek Cumhuriyet mey<laolarına 

koşan ve Cumhuriyet anıtlarına iç
ten ve çok candan tezahUrat yap
makta bulunan binlerce kamunun 
halkının sonsuz saygılarını suna
rım saygılarla. 

Doğan bey Kamunbayı Turrrııt. 

BİLECIK: Boğazlar muahede
sinin şerefli ulusumuz lehine neti
celendiği müjdesini verdiğinizden 
dolayı derin saygı ve teşekkürle
rimin kabulUnü dilerken Türk ulu
sunun savaş yollarında olduğu gibi 
diplomatik işlerde de göz çekecek 
bUyük ve haşarılıklar gösterdiğini 
duyan Kamun Yönkurul ve bağlı 
köy ocakları teşkilatımız halkının 

derin saygı sevinçlerini de kabul 
buyurmanızı dilediğimi arzederim. 

Kuplu Kamunbayı Balaban. 

TOSYA : DOnya tarihinde eş
siz bir 1'arhkla ulusu zaferden za
fere koşturan Büyük Partinin yeni 
ve eşsiz zaferi karşısında hürmetle 
eğilir ve taztmlerlml sunanın. 

Ka-.tamonu Saylavı Eken 

ELBİSTAN: Ti.irke yüksek ta
rihini ö~retPn ve emniyet mülki
yetini veren Atatilrke hudutsuz 
kıvaoçlarımızı Ronsuz saygı ve 
şükranımızla Türk ulusu namına 
arzeyleriz. 

İlçeyay Güvenç 

KURUCAŞİLE: Türk ulusu
nun Vdrlıjtını tanıtan hüyüklerlmi· 
zin şu ermecinılen dolayı Partimiz 
ve ulusumuz namına tebriklerimizi 
sunarken içinde fJJCak sevgi ve 
saygılarımız dn beraberdir. 

C H P Bşk. Geniş. 

KURUÇA Y: Türkün dilediğini 
yapacağını bir birlikte toplayıp 

esnslandırnn Pıtrtimizin Uluslar a
rası kazandığı bOyük zureri onun 
yüksek önderinin d1thnsite arkadaş
larının başarılarına borçluyuz. Şük
ranlarımızı Partimize tek bir kalp 
duygusu ile sunarız. 

Urbay Aydın, C H P Bşk. Sez
gin, T H K Karabudak, Kızılay A· 
ton, Ç E K Yılmaz. 
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ELAZİZ: Yurdu 
ve selAmeti yolunda partimizin 
tuttuğu emin ve sağlam girişin 

har merhalesi muhakkak mu vaf· 
fekiyet ve muzntrerlyet olmuştur. 

Boğazlar işinde de kazanılan si
yasal zafer boğazların ehemmiyeti 
ve tarihi kadar büyüktür. Partimi
ze sonsuz güvenç ve itimadımız 

vardır. Her tuttuğu işin kutsal bir 
sonunca varacağına daima inanı
yoruz. Partiye sonsuz bağlıJıklarlıı 
şükranlarımızı sunar ve onu kul· 
lularız. 

Halkevi bşk. Gür, Şarbay Se
dat, baro bşk. Zeki, Tic. O. Jb
rahlm, Ç. E. K. dr. Görhan Kı
zılay Kemal, Şörörler K. Lutfi, 
H. K. Sedat 

MARMARİS: Türkiye'nin is· 
tiklAlinl kurtaran, onu inkilap yo
lunda sert ve şuurlu adımla ;> örO· 
ten partinin bü büyük zaferini 
coşkun tezahüratla alkışlarız. 

Şarbay Yüzak, C. H. P. ilçe 
Y. X. Gnven, S. kulubn Tuncel, 
H. K. Katırcıoğlu, Kızılay Ozatan 
Ç. E. K. Ganay 

HAVZA : Kurtarıcı büyQk şe· 
fin ünlü partisine yakışan kurucu 
yapıcı hQkQmetinin barış ve siya
sa aleminde kazandığı büyUk za
ferin heyecanile coşan ve bu saat· 
te parti alanına dolup bayram 
yapan binlerce Havzalı adına teb
rik ve şükranlarımızın kabulunu 
rica ederiz. 

C. H. P. Bşk. Nafiz, Şıırbay 
Salim, Zir. O. Irgun, ç. E. K. Can, 
H. K. Cemal, Tic. O. Kayacan 

BOLU: Partimizin yüce önde
ri ve onun değerll lşçilerile elde 
edilen büyük eserin Bolu'da yük· 
ıek gösterilerle kutlulanmalda ve 
partiye bağlılık duyğularınm bir 
tere daha karar altına ahnmıf 
olduğunu ıayğı ile arzederiz. 

Halkeyi Bşk. Gönen, Ocak 
Bok. Nuhoflu, Ç. E. K. Kesim, Zir. 
O. Kepekci, Şarbay Aker, Kızılay 
dr. Yaman, U. E.remen Penpeci, 
EndUstrJ Samur 

KAGIZ~t.4N : Yurt istiklalin· 
den sonra. siyaset siperlerini her 
gün yeni bir zaferle perçlnleşttren 
yüce partimize tarihde son Mont
rö muvaff ekfyetlnden dolayı bal
ın en temiz se-.gl ve saygılarını 
sunarız. 

C. H. p· Bşk, Ç. E. K, H. K, 
1. Y. K, Şıırlıay, Kızılay 

SÜRÜC: Alutiirh.'ün kurduğu 
yiiksek partimizin doğru, güzel ve 
eyi çalışmaslle Türk'ün onorunu 
ve şerefini diinyııya tanıtan Mon
trö mun lıl•ılesi n i rı imzalandığı Ata· 
türk anıt; iıniıııde !'ftat 18 den be· 
ri bekleye ı lıalkııı ulkışları aıa· 

sında okundu. Partimizin bu mu· 
vaffekiyetindl'D dolayı hasıl olan 
borclarımızı ve derin bağlılıklın· 

mızı sunarız. Yaşasın cumhuriyet 
halk partisi. 

Şıırbay Yıldırım 

KALE : Cumhuriyetin kurulu· 
şundan bu güne kadar aarf ettlR"I· 
mlz kıymet Olçülmez mesai sonun
cu olarak boğazlar rejiminde arzu· 
yu milliye uygun hallini temin eden 
Montrö muahedesinin imzasından 
duyduğumuz sevinci şükranla art 
ederken Torklüğ'üo ilO.sı ve anıl 
vatanımız için her gün yeni var· 
lıklar yaratan büyük önderimize 
ve onun kurduğu kudretli parti· 
mizln yüce başımcılarına genyön· 
kurul başkanına candan sııvgi ve 
sevinçlerimizi sunarız. 

C. H. P. Bşk. Lutri, ŞarbaY 
Osman, Dokumacılar C. Bşk. Er· 
dem, D. kooperatlt Bşk. Kuaca 

SARAY: Tiirk'ün savıış sebil' 

sınd11 olduğu gibi barış . al slynı::ııdtt 
da barşarıcıhğıoın en beliğ' bet; 
gesi olan bOA87.lar davası f'iyasıı. 
zaferini bütiin örgütümüz ve ıııı.l 
kımız cCJşkun ı;ıevinçlerlle kutıuı 11r 
ve derin minnet ve saygılarını su· 
nular. 

Uray ve Purli Bşk. Murat 

SAKARYA : Borrazlar reJ1111i 
'"' .. tD· yüce ulusumuzun arzusuna gore ıı· 

hakkuk ettiğinden ötürn duyd~ğ 
11

• 
muz sevinç sonsuzdur. Türk sı)'bll 
setinin barış yollle kazu dığı z, 
muazzam zaferi candan kutıulıırı 

S. Akhisarı H. P. Bşli:. 



SİMAV: Türk'ün hiç bir men
faatını ihmal etıniyen partimizin ve 
onun kudretli bükOmetinin bir za
feri olan boğazlar meselesinin yine 
Türk menfantı ve Türk arzuları da· 
bilinde halledildiğini gormckten 
duyduğmuz kıvancı saygı ve bağ
lılıkla bildiririz. 

A. Unan ( C. H. P.), Mehmet 
( Uray ) , Ural (Kızılay). Keti Kin 
(Ağaç kurumu ) , Urkaynak (Spor} 
Ertekin (Ç. E.), Yalçın (Avcı.), 
lbrahlm ( H. K.) 

GÖYNÜK : t;lusumuza ışık 
veren partimizin yeni başarılarını 
yaşadığımız şu andn. içimizdeki 
heyecan coşkun ve taşkındır. Par
timizin ülkilsilne olan baglı lıkları
mızı bir kere daha duyurmayı ve
silesini bulduğumuzdan sevincimiz 
sonsuzdur .. İnan ve gilvenimi.zln te
miz heyecanlarile yüksek parti
mize minnet ve şükranlarımızı f!U· 

narız. 

İlçebay Oykur, ŞurlJay Çınar, 
H. K. Akgüngör, Kızılay lbrahim 
Paıti Turban 

MAHDİN: Bu dakikada Mon· 
trödeki z1tferi duyan binlerce halk 
bu zafere bizi kavuşturan kudretli 
varlığın en emin destegi yüksek 
şahsınızda partiye ve içişleri baka· 
nına sonsuz minnet ve şl\kranlarını 
sunmakla kıvanç duydu •unu der:in 
saygılarla a.rzederiz. 

Şarbay Uı·as, il. K. Güven, Kı· 
zılay tlllgen, Tic. O. Kurtuluş 

PAZ \RCIK: Partimizin yarat
.ığı devrııııci cumhur hüktlınelinıi
~ın nıııvnffakiyet eserlerinden bi
·ı. i olan bog-azlıır nıunhedesinın 

ımza edildiği şimdi müjdelendi 
bunu h:ıssaıiyetıe beklemekte olan 
nıtlkımız ŞPnliklPrle yaŞRSID U}U oe
fi•niz, yaşasın cumhur hUktlmeti
iD ı,yıışasıu ordumuz, yaşıtsın ulusu· 
ıııuz partimiz seslerile yükseltmek
te olduğunu saygılarımızla bildiririz. 

Ş ırhay Yaprak, parti Ozkan, 
Kızılııy Ueınir, Ç E Ömer. 

O~MANCIK: Bogazlar zaferini 
lehşir eden tebliğl binlerce Osman
cık halkı beyt>cııu içinde dinledi. 
Hize bu günü gösteren C H Parti
mize ilçeden minnet ve şükranla
rııııızı urzeder yiice şahsınıza say
ı• Vl' St' ~ gilerirnizi Fıunarız. 

Ş ırb 1y Çetin, 7.ir O Bahtiyar 
rıc O l\tiıük Spor kulübü Çağlar, 

'lıı•ırlf ınıııııt>ı-:sili Gurbı>S, köy muh· 
arhtrı llflınu Arıf '1' 1:1 K Hayrak. 

TEPEKÖY: Partimizin ııl bay-
nl'!'ırıııı ve oklttrıııın kazıırıdırdıgı 

ııog ızlıır geçi il utkusundan Otiirü 
•oşkıııılıık ve Fwvinç ıçincleyiz. 

Ulu önderimıze ışıklı yollarından 
yrılınHyııc ı)!ııııız.i bir daha unt 

ıçtık sönmez saygılarımızla günün 
tniyrık Şf'nli~iui ylişayorııı. 

C il P. Hşk. Coşkun, T. H. K. 
Kıı.ıhı.y l.iur~l Avcılıtr K. Adil 

BAKIRKÖY: Atatürk partisi
nin halkçı bükOmeti yeni bir yen
gı yarattı bize böyle bükQmet ve
ren partiye ve onun yüksek ku
rucu u Atatnrk le size kınlmaz 
baglılık ve say~ı sunarız. 

C H P. Mlltımııt Sayıner, Ka
mun bay Kerim. 

AMASRA: Boğazlar mukave
lesinin imzalandığı haberini se
vinçle &'ece aldık halkı bu mu
vntr ıkiyeti kutlul11.yorlar derin sev
giler. 

Parti Sagırosman ; 

SÖKE: Buğazlar ksnferansı
aın zafer ile neticelendiğini öğre
nen Söke'lller sevgi \fe saygılarınj 
eunarlnr. 

Şarbay Özbaş; c n p [;lusoy; 
Hulkevi Bş. Hava K. llgnz 

BUi.ANCIK: Montrö Boğaılor 
konfernnsının yurt için en iyi şe
kilde neticelendiğini duyan Bulancık 
halkının sevincini ve bu muvatfa· 
kiyete büyük birer Amil olan size 
içten şükran ve sevgileri..! arze
deriz. 

H. K. Anıt ; Gençler Doğan ; 
Uray: Oral. Ç. E. K. Bayraktar, 
Kızılay: Evren. 

TAVAS: Cumhuriyetin kuru
luşundan bu güne kadar sarfetti6rf • 
nlz kıymeti ölçUlmez mesai sonun. 
cu olarak Boğazlar rejiminin milli 
isteğe uygun bir şekilde hallini te
min eden Montrö muahedesinin 
imzasından duyduğumuz sevinç ve 
şükranları arzederken Türklllk 
Alemimiz ve ana vatanımız için 
her gnn yeni varlıklar yaratan bü
yük önderimize ve onun kurduğu 
kudretli Partimizin yOce başarıcı
larıou ve Genyönkurul Başkumna 
candan saygı ve tebriklerimizi su
narız. 

B. GOmJer ( Ki Bşk ), 'l'okoz 
( Yiraat Od. Bşk ), Sı:thal ( Şarbay) 
Türkmen ( C. H. P. ) Erden (H. K.) 
lbrabim ( Ç. E. ) Musa ( Çulhalar 
birliği ) Mehmet (Kunduracılar bir· 
liği ) 

GESI : Diğer yaratılım harika· 
lar gılli heyecrınla beklenen Bo· 
ğazlar ıııuvrıfrukiyelinden ötürn 
nahiyemiz halkı iOnsuz minnet ve 
şükranlarını saygılarlle ıınarlar. 

Yalçın ( C. il l'. ) 

ALAŞEHIH : Altın okıın bi· 
hakkin tatbikine önem veren Halk 
Pe.rlisinin ulusal işlcrdt> oldııgu gi
bi dış lyusarla «>lhirliğlyle çalışa

rak Moıılröılen cie rnuvnffakiyetıe 

çıktıgını bildiren tel~rar Alaşehir· 

lilt•riıı içten gelen h•zahOriı ura
sıncln okundu. Hnlk, Partisinin yük· 
sek \'e sönmeı. ııznıiııin bu başarı
sını derın saygı ile alkışlarken 

sonsıı1. haglılıklarını arzeyler. 

Ôztürk ( Şarlıay ) Musal ( C. 
H. P. } Keınnf Karabüber ( Halke
vi ) Erdem ( Ki ) Ulutaş ( Ç. E. K. J 
Özkan ( H. K. ) GOker ( Zıraat od. 
Hşk. ) Ahmet Hıundi ( Tic. od. 
Bşk.) tspeltter Akyol (öğretmen
ler adıııa} 

DENİZLi: Duaya durdukça 
asil ve kahraman ordumuzun şe

reflt menkabelerJnl taşıyacak olan 
boğazların tekrar kahraman asker 
lerlnılzin kudretli ellerine geçmesi 
bizi çoşkun heyecanlara garketti. 
Türk ulusunu bu şerefli neticeye 
ulaştıran ulu Atatilrk'e ve onun 
kahraman ve Çelik ordusuna bUtüo 
Denizli halkıuın sonsuz güvenleri
ni minnet ve şü~ranlanmızla su
nuyoruz. 

C.H.P. Engilr;Şarbay Berkman; 
Halkevi Kaymakçı; H. K. Berkman; 
Ki. A. Cevdet; Çoc. Esrg. Şevket; 
öğretmenler Naciye; Sporcular Ka 
dir; Tic. O. Tezcan; Ziraat Odası 

A vııi; Borsa Rasim; Baro Bş. Fevzi 

TAVŞANLI: •rnrk milletinin 
selArııeti için muvaffaklyetle başar
dığınız Boğazlar muahedesinden 
dolayı Tııvı;;anh halkının neşe ve 
sevinç duygularını saygılarımızla 
suuarız. 

Kaya Şarbay; Sezgin C. H. P.; 
Selfıhattin Spor, Ki. A.; Övfü; Ç. E.; 
Atıf :E~nar Cemiyeti. 

ILICA: BQyük önderimizin 
yarattığı parti ve hükQmetf nin 
azimli ve değ~rli slyasetlle kaza
nılan ve uğrunda gOkaümilzü siper 
ettijtlmiz bogııları bize bağışlayan 
büylik zAferl ıevinçle kutlulayan 
Ilıca balkının şilkranlarmı saygt· 
larımızla bildiririz. 

Şarbay Varol, demiray, c H p, 
Gencal, Spor Kaya, Ocak Yıldız. 

DEVREK : Ulusun en çetin 
1 şlerini başarmak yolunda birlikte 
yürüyen hükOmet ve partimizin 
bu defa kazandığı montrö zaferi
nin sevinci ile toplanan biz Dev
rekliler size derin 1&ygılarn:nızı 
sunar ve sizi candan kutlulanz. 

Tarhan, Şaybay, Tokgöz CHP. 
Kayan İlçebay, Kesin HalkeTi. 

ZOGULDAK: Büyük şefin 
çizdiği nurlu yollar üstnnde her 
gün taze bir kuvvetle yükselen 
bOyUk mille "mizil'\ sizlerin keskin 
irade ve idarelerile bu defada ka· 
vuştuğu boğazlar zaferini coşan 
sevinçlerle ve en derin . saygıları· 
mızla kutlularız. 

Esat Kerlnol Maden kömürii 
işleri türk anonim şirketi genel 
diraktöril 

SINOB: Bütnn alnoblular ulu
sun ve Partlmiztn büyük koruyu
cu ve kurucusunu büyük eaerl 

olan boğazlar mukavelesinin uluı
tan yana lmzalundığını duymakla 
hudutsız sevinç içindeler. 

C. H. P. Yurdnkul; Halk evi 
turan; Şarbay batur; Tic. Odası 
Toca; sezik H. K. 

TORTlJ~f: Boğazlar mesele
sinin halli hususundaki •rebşiratı
nıza Candan teşekkür eder, saygı
larımızı sunarız. 

Şükrü C. H. P. 

AFYON: Ulu al varlık ve bir
liğimizin ve ulusal ve siyasal er
kinlik ve eğemenllğimizln yaradı
cısı en büyilğümilz bOyük Atatür
kün ve eseri olan büyOk partinin 
cilmhurlyet hükOmetimizin yeni ve 
evrensel bir utkusu olan montro 
muahedesinin imzası müjdesini ak· 
şamdanberi sabırsızlıkla bekleyen 
ilimizin binlerce halkı, bu zaferi 
tebşir eden telgrafın okunnıasile 
gönülden ve içten kopan sevinç 
ve heyecanını çoşkun ve candan 
gösterllerlerle belirtti. Halkımızın 
en başta partimizin en büyük şefi 
Atatürk'e ve partimiz büyük şef
lerine, bizi ka vuştıırdııklıırı bu 
yüce znfer doleyıslyle büyük 
minnet ve şükranlarını son
suz bnglantı ve en derin sevgi ve 
saygılurını sunarız. 

Enendilek Vali ve C H P Bşk. 
Tiryaki Şnrbuy, Galip Demirel 
Halkevi, 'l'irynkl Tic O., Galip De
mirer Spor, Yuvuz Zir O., Taşkapı 
Baro Bşk., Evren Kaya Kızılaz, 
Yusuf Mazhar H K., Koç Ç Jt. 

Kemal, Cenap, Ekonoıni Cem. 

Ahmet Kondu oğlu Keçeci 
esnafı Bşk. 

Yemenici esnafı Es. Ahmet 
Bilkmeci o~lu. 

Berber esnaf Bşk. Hamit, kaf
kasyalı. 

Şoför ve makinistler cemiyeti 
Bşk. 

İsmail, elektrik makinisti. 
Kunduracı eınaf Rs. nigabı 

miras oğlu. 

Binek aralailan Bşk. Mustafa, 
Kırkali oğlu. 

Demirci esnaf Bşk. İbrahim, 
savrık oğlu. 

Heh'acı ve şekerci esnaf Bşk. 
Kadir, helvacı oğlu. 

Marangoz, taşcı dülger, yapıci 
eanat Bşk. Ali, taban oğlu. 

Alaba imalatçıları esnaf Bşk. 
Mehmet, Şapcı. 

Yağcı e nal Bşk. Mehmet, 
Sarhoş. 

SENİRKENT: Yurdumuzun ve 
uluslar siyasasını gUvenilfğinl teş
kil eden boğazlarımızın hakimiye
tine kavuştuğumuz şerelll günü· 
mUzü kutlularım. 

c. H. P. Seglrkent; Şarbay 
Ylgit. 

MELAZG1RT: Çanakkale ve 
Karadeniz Boğazlarında yurdun 
emniyetini koruyacak tedbirleri 
istediğimiz gibi almak hakkımızı 
lJglli devletlerin tanıdıkları habe· 
rlol gece yarısından sonra ıeYino· 
le aldık. Kaza halkı bu büyQk mu· 
vafraklyetln surur ve heyecanı 
içindedir . Yurdumuzun emniyeti 
millet hukukunun siyaneti yolunda 
böyle ebedi eserler bırakan Par
timizin başı ve mHletln göz bebeği 
ulu öndere ve Partiniz erkdnına 
balkın minnet n ıı.ıükranlarile teb
rik.lerlnılzl arzederim. 

Tugal ( Şarbay ) 

HOZAT: Atatürk TOrkiyesinin 
boğazlar üzerindeki hakimiyet 
hakkını cihana tanıtmağa muvaf
fak olan C H Partisine ve hilkQ
metlne bütün kaza balkının minnet 
ve şllkranlarını ve sonsuz saygıla
rını arzeylertm. 

şarbay Baran. 

MADEN: Her alanda idrAk ey
lediQimlz bQyUk muvallaklytlere 
eklenen boğazlar hakimiyetini bi
ze kazandıran, Atatürk'ün yükıek 
met kQreılnl bir defa daha bütün 
dUnyaya tanıtt1ran ulu öndere can· 
dan minnet ve tükranlar lçertsin
de bu mesut gece bütün maden 
it arkadaşlan tarahndan coıkun 
tezahürlerle kuUulanmıotır. 

Erıanl bakır mL Guleman. 

KANLICA: Büyük Türk ulu
sunun bugün kavuştuğu boğazlar 
haklnıiyetl her kalbi çarpan Türk 
vatandaşı gibi partimiz muhitinde 
de her an Atatürk yolunda yürü
yen vatandaşlarımız tarafından he
yecanla kutlulandı. Bizi bu unutul
maz önemli gilne kavuşturan ulu 
baş Atatürk'e partimiz namına dc
rln saygı ve tebriklerimizi sunanz. 

Mustafa Cebeci (Çubuklu C. 
H. P.J 

KlGı : Türk milletinin sandet 
ve selametini her zaman yedi kud
retinlzle temin ettiğiniz gibi bu 
kcrre de Boğazların kapanması hu
susundaki muvaffakiyctlerinize ilce 
halkı namına teşekkilrler, Ulusun 
baıı.ıında çok yaşayınız. 

Özdemir Şarbay, Galip C. H. P. 
Aydın T. H. K., Şakir Kızılay. 

ARDAHAN: Halk ve halktan 
doğan her yönden kütleler ve mü· 
esseler Boğazların tahkimi yolunda 
kazanılan zaferden dolayı ulu Bnş
kanlmız AtatOrk'e Ardahan'lılar 
tebrik ve tazimlerini bir kerre da
ha arza kıymetli Partimizin tavas· 
sut buyurmasını rica ile kazanılan 
zaferden dolnyı sevgl ve tebrikle
rini arzederler. 

Arıkk ilçe ve Şarbay ; İlhan 
Ç. E. K.; Özaydın Kızılay. 

GEBZE: Dlln akşam imzala
nan bogazlar muadedesi halkımızı 
derin ve ebedi sevinçlere gark 
etti. Cumhuriyet meydanında bin
lerce halk bilktlmetln, partı ve or
dunun ebediyen yaşamasını diler 
ve şükranları sunmağa bizleri ön 
ettiler. 

Emin C H P. ve Şarbay, Meh
met Babacab Şarbay. 

ORHANELİ: Başarılan ulu 
zaferi kutlularken Büyllk ulusumu
zu ve parttmizl tebrik eder ve hal
kımızın coşkun kıvanc ve sevinçle· 
rlnl saygılarla sunarız. 

Yılmaz ( C. H. P.}, Sarıkaya 
( Şarbay), Nuri (Spor), Sönmez 
( H. K.), Erden (Kızılay), Nan 
(Ç. E.) 

TEKİRDAO: Montrö zafer 
mukaveleılnin imzasını bOyilk be· 
yccanla dinlerken partinin siyasal 
çehresinde acun barışsal başarıcı· 
lığının en önemlielnl kutlular, de
rin sayğılarımı arzeylerim 

A. Aydın (Borsa encumen 
başkanı) 

SARIGÖL: Ordumuzun içinde 
ulu atamızın dehasile yaratılan 
deTirleri muvvsffakiyetle başaran 
tUrk ulusunun yıllardan beri halline 
en büyük amaç edeceği boğazlar 

işinin millt menfaatimize uygun 
şekilde bitirilmesinden sonsuz kı· 
vanç duygulanmızla bildiririz. 

Nahiye muhtarı Ahmet 

MALATYA: ReJlmin siyasa
mızın ve Tnrk.ün kudret Ye imanı
na dayanan varlığımızın yeni bir 
zaferi olan montrö muyalfakiyetlni 
alkıtlayan on binlerce halk parti
mize olan tam ınven ve bağlılık· 
lannın lblatına miting heyetini 
memur etmiştir. Derln say~ılan
mızla arzederim. 

Miting K B Erdem. 

AHLAT: Ulusun hakkını dün
yaya kabul ettirmek hususundaki 

yüksek başarınızı Halk namına en 

derin saygı ve minnetle kutlularız. 

Günay Zir O. , Sevimllköy T. 
H. K. B., Aksoy Şarbay. 

BUCAK: Aziz yurdumuzun 
can damarı olan Bogazlarımızın as

kerleştirlldiğini bildiren telgrf hal· 

kımızın heyecan ve alkışları ara

sında okundu. Yurdun kara günle

rinde kurularak Ulusumuzu zafer

den zafere götüren Yilk!ek Parti
mizi yeni zaferinizden dolayı kut• 

lular, Halkm sonsuz itimat ve inan
larını sunarız. 

ÖztUrk C H P., Emin Kızılay, 
örünç Ç E. , Ünal T H K 

iSPİR: İçli dlleklerlmlu bugün 
tahakkukunu öğrenerek çanakkale 
mtllde.l baberiııl alan İlpirll'ler 

sonsuz sevinç ve saygılarını su· 
narlar. 

Abdnllah Sarbny 

ACIPAYA 1: Montröde Boğaz· 

lar mukavelenamesinln ulusumu· 
zun adını yOkseltecek şekilde lm
zalıınmasıoa muvaffak olan Cum• 
hurlyet lıUkQmetlmizdir. HUktlmet 

ve milletimizin dayandığı Partimiz 
için sizlere tebrik eder sonsuz 
saygılarımızı sunarız. 

Tef er C. H. P. Ve Şarbay, 
Yılmaz Kamunbay. 

KADIKÖY: Boğazlar anlaş. 
masının Türk ulusu lehine sonue 

bulmasından büyük sevinç içinde 

ıeccyi geçiren halkımız şefimi

ze, Büyük İsmet lnönüne, Tevfik 

Rnştn Arasa ve Genel Kurmaya 
anlatmak için hiç bir deyim bula

ınamaktndırlar BnyUk milletimizin 

bu mesut gününn kutlularken say
gılarımı sunarım. 

Denizli 184 Islak. C H P 

EREÖLİ - Konya : Yurdumuzun 
emniyeti bakımından hayati bir 

değer ifade eden boğazlar konfe

ransının ulusal görilş ve düşünce
lerimize uyğun bir şekilde hal ol

duğunu haber alan Ereğli halkı 

cumuriyet meydanında büzük zafer 

gününü sevgi ve heyecan içinde 
kutluladılar, bUynk şefimiz Atatnr

kiln yüce idare ve dehasından do
ğan zafer mUJdesinln verdiği son
suz ıevlnç içinde ereauıerln min

net ve ıı.ıUkranlarını ve partiye o
lan bağlılıklarım arz ederiz. 

Erel C. H. P. ve Şarbay; Al· 
tan T. O.; Ren tı Z. O.: Tezcan 

Ç. E. K.; Fahri T. H. K. ; Sayın 
K. L. 

ticaret odası B,k. Altan. Ziraat O 
Btk. okuludak, Ç EK Tezcan, tay

yare şubeıl Bok. Koyak Kızılay 
B9k. Saysayın. 

HİZAN: Ulusumu zum güven. 
llğlnl Ye esenliğini sağlayacak 

montrödeki anlaıı.ımadan ölOrll ilçe 

merkezinde toplanan kadın erkek 
çocuk ve komşu köyler halkı bu 

gilnU sevinçle kutluladı. Şuurlu ça

lış ve başarıyı de~erledl. Partiye 
bağlılıklarını bu kerrede bildirir 

saygılarımızla nrzeyleriz. 

Türker T B K., Abdullah K.L. 
Çeliker Köylüler adına, Ünsal Me
tlng de bulunan kadınlar, Yahya 
Meling kurulu ve uray Baş. 

1'0RTUM: Elde edilen boğaz

lar muvaffaldyetl haberini alan 

bütiln Kaza halkının çoşkun ae· 

Yiçlerlni ve derin şükranlarını ar· 
zederlm. 

Esat, Z. O. GQney. Şarbay C 
H P Huluıl 

AYDIN: Kemalist TOrldyenin 
en büyilk rejim davasını halleden 

Büyük Partiyi bu son muvafald· 
Jetten dolayı ıözlerimiz sevinç 
yaolarlle dolu olarak kutlular ve 
ona derin bağhhklanmızı bir detı 
daha sunarız. 

Umurlu Urayı C H P. lbrablm 

İSPiR: Bağ azların kapatılma 
sını mu vatrakiyetle neticelendirmek 

suretlle refah ve saadet gllnlerine 
ulaştıran halAsakArlarımıza halkın 
sonsuz yüce minnet ve saygılarını 
arz ederim. 

Eren C. H. P. 

AKCAABAT: Lozan muahe· 
desile vulığımııı ve bogazlara ha 

kimiyeti dolayısile Tllrk ulusunun 

batta cihan ulusunun her dOrlü 
gilveninl elde etmek ve cihana şe 

refler, benliğimizi tanıttırmak su· 

retiyle elde ettiğimiz muvntfnk'~ 

1 
yetten dolayı sonsuz ıninncttarlı· 
ğımız ve ıı.ıUJcnnlarımızı sunarız. 

H. Kazancı C H P. Bns. 



SAYFA 10 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL101 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Kora bağh birliklerin 

yıllık ihtiyacı için yedi bin kilo 
sabun açık eksiltme ile atın a· 
hnacaktn. 

2 - Sabunun beher kilosu· 
nun muhammen bedeli 38 kuruş
tur. 

3 - İhalesi 3 ağustos 936 pa· 
zartcsi günü saat 16 da yapıla
caktır • 

4 - İlk pey parası 200 lira
dır. 

5 - Şartname ve evsafıı.ı gör
mek istiyenler her gün komisyo· 
numuza ve ihaleye gireceklerin 
belli gün ve saatte Çorlu kor sa
tın alma komisyonuna müracaat-
ları. (1744) 2-3005 

İLAN 
Niğde garnızonunda bulunım 

kıtaların mutbah ctü çamaşır
hane ve sobalarında yakılmak ü
ze re ihtiyacı olan 200 ton sômı 
kok maden kömürü kapalı zart 
usulile eksıltmeye konmuştur. 

2 - Beher tonuna 33 lira fiat 
tahmin edilmiş olup ilk temina· 
tı 495 liradır. 

3 - Ihalesi 4 agustoı. 936 sc:
lı günü saat 16 da tümen satın 
alma komisyonunda yapılacak· 

tır. İsteklilerin teklif mektupla· 
rını ihaleden bir saat cvel ko
misyon başkanlığına vermiş ol
malıdırlar. 

4 - İstekliler şartnameyi 
Niğde komisyonunda her gün 
parasız görebilirler. (16) 2-3117 

İLAN 
ı - Kor topçu taburunun se

nelik ihtiyacı için 300 ton yulaf 
kapalı zarf usuli ile satın alma· 
caktn. 

2 - Yu!afın beher kilosunun 
muhammen bedeli 4 kuruş 50 
santimdir. 

3 - İhalesi 31 temmuz 936 
cuma günü saat 16 da yapılacak
tır. 

4 - İlk pey parası 1013 lira
dn. 

S - Teklü mektupları ihale
nin yapılacağı saatten bir saat 
önct"ye kadar Çorlu kor satın al· 
ma komisyonuna tevdi cdilmiı 
bulunacıJ tır • 

6 - Şartname ve cvı;afım 
görmek istiyenler hcrgün komis· 
yonumuza ve ihaleye girecek
lerin belli gün ve saatte Çorluda 
ko1 satın alma komisyonuna mü· 
ıacaatları. (1742) 2-3003 

İLAN 

ı. - Kor hayvanlarının bır senelik ihtiacı için 534600 kilo kuru 
ot kapalı zartJa onbeş gun muodetie eksıltmeye ı<.onuımuştur. 

L.. - ıvıuhammen uedeıı 16031:S hrauıı. 
3. - Ivıuvakkat temınatı 1203 lıradır. 
4.- Şartnameyı gormck isteyenıer her gün Diyarbekiı satın al-

ma komı::.yonun oa gurebılirler. 
5. - J.stek!ılerın usulı daırcsinde tanzim edecekleri tekııf ve te

minat mektupıarını 10 aguı;tos 1936 pazarteı>i gunu ıhale saatı olan 
ondan bır saat eveline kaaar komısyonumuza vermeıcrı. (58) (~·31\14). 

İLAN 
Kars garnizonunun ihtiyacı ıçın 30000 kilo ı;ade yağı kapalt zarf 

usuli ile ınalesı 21·7·936 satı gunu saat 10 da ıdi talip çııruıadı"ın· 
dan yeniden ihalesi 21·7·1936 dan itibaren bir ay zartında devam 
etmek üzere pazarlıga konmuştur. Birınci def, a pazarlık 30-7-1936 
perşembe günü saat ıO da Karsta asken satın alma bınasın<1a yapua
caktır. Tahmin bedeli 19500 lira SO kuruş evsaf ve şartnamesini 
görmek iatcyenler her giin ve pazarlıga iştirak edeceklerin belli gün 
ve ıaattc Karsta komisyona muracaatlan. ( 61) ( 2-3196). 

1LAN 
Acele olarak def, aten 95 adet yün battaniye 25-7-936 cumartesi 

günü saat 11 de pazarlıkla satın almacagından isteklilerin nümunclcri 
ile birlikte belli gün ve saatte Ankara levazım amirligi satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (62) (2-3197) 

1LAN 
ı. - Alayın senelik ihtiyacı için 288 bin kilo ekmeklik un kapalı 

.tarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. 
2. - İhalesi 24-8-1936 pazartesi saat dokuzdadır. 
3. - Teminat 2160 liradır. İsteklilerin mezkilr gün ve saatte 

Mityat satm alma Komisyonuna muracaatlan. (44) (2-3187). 

İLAN 

ı - Tüm kıtaat hayvanatı için kapalı zarf ile 330 bin kilo yulaf 
satın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna be§ kuruştan 16500 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 7 ağustos 936 cuma günü aaat on dört buçukta .l3ay· 

ramiçte tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - latekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 1238 

lirayı ve ihale kanununun 2. ve 3. üncü maddesindeki vesaiklc bir 
saat cvel komisyona müracaat etmeleri. (75) 2-3217 

İLAN 

l - Tüm kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 320 bin kilo yulaf sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna beş kuruı fiat biçilmittir. 
3 - İhalesi 8 ağustos 936 cumartesi günil saat on dört buçukta 

Bayramiçte tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir aaat evel teminat akçeleri olan 1200 

lira ile ihale kanunun 2. ve 3. inci maddesindeki vesika ile komis-
yona müracaatları. (76) 2-3218 

iLAN 

1 - Garnizon hayvanatının ihtiyacı için 150000 kilo arpaya ve· 
rilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlığa dökülmü,tür. 

2 - Pazarlığı 8 ağustos 936 tarihine milsadif cumartesi günü sa· 
at 11 de Ankara levazım amirliği satm alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Şartnamesi komisyonumuzda her gün parasız görUlür. 
4 - 150 ton arpanın tutarı 6750 lira olup teminatı muvakkatesi 

506 lira 25 kuruştur. 
S - Pazarlığa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 

üncü maddelerindeki vesikalarla teminatı muvakkatelerini muay· 
yen saatte komisyona vererek hazır bulunmaları. (51) 2-3188 

İLAN 

Çankırı kıtaatının ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile münakasaya 
konulan üç kalem erzak hizalarında mikdarı ve ihale günleri ya· 
zılmııttr. lateklilerin aynı gün ve saatte teminat mektubu veya tc• 
tninatı mal sandığına teslim ederek Çanlcırıda köprü batında tabur 
satın alma komisyonuna gelmeJ,.d. (59) 2-3195 

Mikdarı Cinsi İhale günü Saati 
75000 Un 12.8.936 10 

100000 Arpa 12.8.936 14 
120000 Kuru ot 13.8.936 10 

Ankara P. T. T, Başmüdürlüğüııden: 
Ankara telsiz istasyonlarının ihtiyacı olan 50 ton gazoil kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 67450 Ji. 
radır. 

. Jl,~uv~kkat teminat 506 lira 25 kuruştur. Buna ait şartname yazı 
ışl rı buromuzda her gun görülebilir. İstiyenlere ôrneği verilir. 

~~eklilerin 3 a 'ustos 936 pazartesi günü saat 15 den bir saat 
mi.ıhiı ü t klif mektup ve teminat m::ıkhuzlarmın komisyona 

ı.. (1 QQ) 

1 1 

ULUS 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLÜGÜ 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

35 TON SODA 

Tahmin edilen bedeli (5250) lira olan yukarda miktarı ve cinıti 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
Komisyonunca 13 Ağustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (392) Har (75) ku· 
ru'u havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1693) 2-3121 

700 KİLO HAS ÜSTÜBEÇ. 
4150 KİLO KURŞUN ÜSTÜBEÇ 

Tahmin edilen bedeli (2182) lira olaı:ı yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko
misyonunca 17 ağustos 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 163) lira (65) ku· 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1696) 2-3122 

10 TON GÜMÜŞ KUMU 

Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malıeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko
misyonunca 18 ağustos 936 tarihinde salı günü saat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa?Me mezkiıı: gün ve saatte komis-
yona müracaatları. ( 1694) 2-3159 

350 TON ELEKTROLİT BAKIR 
150 ,, HUSUSİ PLATİNDEN SAÇ 

10 ,, FOSFORLU BAKIR 
100 .. ELEKTROLİT TUTYA 

Tahmin edilen bedeli ( 162500) lira olan yukarda miktarı ve cin
si ya .. ılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 7 eylfıl 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (sel:iz) lira ( 13) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (9375) lirayı havi teklif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saiklc mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlarr. (1691) 2-3119 

2500 KİLO Çtô BEZİR 
3830 KİLO tNGİLİZ BEZ1Rt 

7600 KİLO NEFT YAôl 
3200 KİLO İKİ KAYNAMIŞ BEZİR ' 

Tahmin edilen bedeli (8950) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misy?nu~ca 14 ~ğusto~ 936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ıle ıhalc edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

-ı:aliplerin muvakkat teminat olan (671) lira (25) kuruşu havi 
tekhf mektuplarını mczk(ır günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2190 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele· 
rindeki vesaikle mezkur gün ves aatte komisyona müracaatları. 

(1692) 2-3120 

15 TON LÜLECİ KİLİ 
Tahmin edilen bedeli (525) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komisyonunca 18 ağustos 936 tarihinde salı günü saat 15 te pazar
lık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (39) lira (38) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. ( 1695) 2-3160 

KIRIKKALE GURUP MÜDÜRLÜÖÜ BİNASININ 
KALORİFER TESİSATI 

Keşif bedeli (6902) lira olan yukarda yazılı inşaat Askeri Fabri· 
kalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 19 Ağustos 936 
tarihinde çarşamba günü saat 14 tc açık eksiltme ile ihale edilecek· 
tir. Şartname (8) kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan (517) lira (65) kuruş 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 1789) 2-3161 

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

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

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

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

1000 ., 25 No. ,. (Haki) 
1000 ., 18 No. .. .. (Çirişli) 

400 Paket keten saraç ipliği 
225 Kg. Kunduracı ipliği. 

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

KIRIKKALEDE YAPILACAK İNŞAAT 

Keşif be~eli (136032) lira (86) kuruş olan yukarda yazılı inŞ;aat 
Asker; Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunca 
~ • ~guıtos. • 936 !arihinde çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf 
ıle ı?alc edılecektır. Şartname (altı) lira (81) kurut mukabilinde 
komısyondan verilır. Taliplerin muvakkat teminat olan (8051) lira 
(65) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 10 a ka· 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1751) 2-3075 

MUHTELİF CİNS MAKKAPLAR 

Tahmin. edile~ bedeli (17200) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal
zeme Asken Fabrıkalar Umum Müdülüğü Satın Alma Komisyonun
~a 11 Eylül 1 ?36 tarihinde Cuma günü saat 1 S te kapalı zarf i1e 
ı?ale .edılecektır. Şartname parazıs olarak komisyondan verilir. Ta
lıplt"nn muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (14) (2-3184) 

MUHTELİF ClNS EGELFR 

1 1 ANKARA BELEDiYE REISLIGJ ILt·.NLARI 

İLAN 
1 - Dikmen 1101 t d'd' ·1 

1 7. u cm ı ı ı e Keçiören mevdanlır; 1n n a 
anması ve Necatıbey yol d k 

d ~· . . . una amu so akların yeni pro ıle 
egıştırılıp yaptırılması on bcc: gu·· •· dd ı 

le eksiltmeye kon 1 :r n mu et c ve kapalı ıaıl u u muştur. 
2 - Muhammen bedeli (24900) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1867) lira (SO) k 
Şatrnames' . .. k . . uruştur. 

gelmcl • ını gorme ıstıyenlcrin yazı işleri kalemine her 
erı. 

~ - İstekHlerin usulü dairesinde tanzim edecekleri kati t 
me tuplarrnı 24.~.936 cuma günü ihale aaati olan 15 30 darı 
saat evvel Beledıye Encümenine vermeleri ilan olunur .. 

(1730) 2-2981 

İLAN 

a t 1. - Yekni halde 32 numaralı dükkan bir sene miıddetle vt',.: 
r ırmaya çı arılmıştır. 

2· - Muhammen kirası (816) Liradır. 
3· - Muvakka~ teminatı (61,20) liradır. 

ve i:;ckl'1Şa~tndam7esıni görmek isteyenler her gün Ya?:ı işleri Kal" 
ı enn e -8-1936 Cuma .... 

menine müracaatları (66) gunu saat l 0,5 da Beledive "'" 
. (2-3210) 

İLAN 

.f - Mezbaha müstahdemini için lüzumu olan 28 adet önlük. 
~d:t p6an~o1un, 26 adet bel kayı:;;ı, 34 adet vakita çizme 56 adet g 
~- ' .) a et takke, 2 adet Jas.ık çizme, 4 adet ııavıu.' 2 adet be 

gomlek, IS adet gomlek on beş gı.in müddetle açık eksıltme ... e kotı 
muştur. J 

:.ı - Muhammen bedeli (628) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 47) lira (10) kuruc:tur 
4 - ~artname ve numunelerini orm k . , • 

işleri kaıemine ve isteklilerin de 4 a!usto: 9;~tıylenl:r hergün y 
çukta Beledi .. b sa ı gunu saat on 

ye encumenıne muracaatiarı. (65) 2-3209 

İLAN 

o ~.-. Blelcdiye z~bıtasınca yakalanan ve anbarımıza teslım edıl 
1 n ır Ka em eşya tle 5 adet bisiklet ve hayvan pansıyonunun 7 ı.. 
. el m huroa eşyası ile srhat işlerine ait 3 adet boş varil arık artı 
ı e satılacak.ır. :r 

1 
2 - .lsteklilerin 7.8.936 cum1 günü saat onda f•faiyc arkasındaıl 

evazım anbarına gelmeleri. 

( 
3 - ~leyeti un:uıniyesmi:l muhammen bedeli (79 10) ~ t in' 

5,98) hrauır. (88) ~--3i 19 ' ' · em 

iLAN 

l - Samanpazarında Belediyeye ait dükkanlar n .. l'kl ·ol 
bec:ı .. .. dd 

1 
ı guneş ı crı 

r gun mu et e açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (276) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (21) liradır. 

. 4 .- Şart:"amc v_e keş~fnamesini görmek isti yenler her gün yı' 
ışlerı kalemın~ ve ıst~.khle~in de 7 ağustos 936 cuma günü saat ~ 
buçukta Bcledıye encumenınc müracaatları. (67) 2-3211 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Onu~cu yıl y~tı okulu için yiyecek alınacaktır. 
2 - Bu >:ıycceklerın tasarlanan değeri 7218 lira 15 kuruştur. 
3 - Eksıl~e kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 

. 4 -: t~:e.~hler şartnameyi görmek üzere her gün Ankara kUltil' 
tırektorlugune gelmeleri ve artırma, ckııiltmc yasasına göre hazıt' 
~y~;~kları kapalı zarfı da % 7,5 teminatı muvakkate makbu.ziyl• 
~r 1 .te 

4 
6-8~93.~ perşembe günü saat 16 da Ankara vilayeti encüın"' 

nı daımı reıshgıne vermeleri ilan olunur. ( 10) 2-3112 ~ 

Tavuk~uluk Eııstitüsü 
Direktörlüğüııden : 

Enstitümüz için bir adet Kuvars lambası yumurta muayene aıecl 
( Analy~en-~uarzla~~e orijinal Hanav) pazarlıkla satın alınacaktı' 
Pazar~.ıga _gırm~k ıstıyenlerin 24 temmuz 936 cuma günü Ke iöre' 
y~lu uzerındekı Tohum ıslah istasyonu binasında toplanacaı gır 
mısyona baş vurmaları. ( 43) 2-3167 

l
~M~ '9:~~'r.ı ~ ~~~~ '9l ,.. ~ '9l M 

~~' Bugün saat 11 de KUL · P ai~~as ~da yepyeni bir 
~ programla küçük yavrular için hususi matine 
~ . 1 k . ~,..,., ,., ,.. verı ece tır. 

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

zeme .~skeri Fab_ri~alar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonurıc• 
9 Ey~ul 193.6 tarıhındc Çarşamba günü saat 15 de kapal f ·1 ib•• 
le cdılccektır. ı zar ı e 

Şar~nam.e parasız olarak komispondan verilir. 
.Taliplcrın muvakkat teminat olan (827) lira (33) kurusu ba\f& 

te~hf mektu_pla~u:ıı mezkur günde saat 14 e kadar komisyon~ vcrttt" 
len .ve kc~dılerının de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelcriıt' 
dekı vesaıkle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 1 SJ. 

(2·318 S) 

1 TON KLOR KALSYUM 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan yukarida mıktarı ve cİJ 
yazılı .malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın A~ 
Komısy~nunc~ 3? Tem~uz 93~ Tarihinde Cuma günü ıaat 14 ti 
açık cks.ıl.tme ıl~ ıha~e edılecektır. Şartname parasız olarak komis)'cı" 
dan vcrıhr. Talıplerın muvakkat teminat olan (52) lira (50) kurııf 
v~ 2490 numaarlı kanunun 2 ve 3 Maddelerindeki vcsaiklc mezıcat 
gun ve saatte Komispona müracaatları. ( 55) (2-3 t91) 

MUHTELİF CİNS ÇELİKLER 

Tahmin. edilen. bedeli (7 5500) lira olan yukarda cinsi yazılı .rıı# 
zcme Asken !:abrıkalar ~~um Müdürlüğü Satın Alma Koı:nı•f~11 
nunc~ 1.0 Eylul 1936 tarihınde Perşembe günü saat 15 te k•P:" 
zarf ıle. ihale edilecektir. Şartname (Üç) lira (78) kuruş mukabi11

:;,., 

de. komı.syon~an verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 5025) rııi• 
(yı havı teklıf mektuplannı mezkur günde saat 14 e kadar ko <ff 
syona vermeleri ve kendilerinin de) 2490 numaralı kanunun 2. 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona rniira-
caatları. (13) (2-318~). ,,,,.,/ 

Yenişehirde 

J(iralılc apartı-

1 adet üç ila dört odalı 
1 adet üç ila dört odalı gnr::ı 'lı 
1 1ldet iki ila üç o • 1ı 
Müracaat iş han E i b"'.ll a 

!'.' T' ,. 

Fransızça ders 
"b 1l 

Fransız bir Bayan tccrıt 
muallim. 1 ~ En pra•i c \'e kolav t u _3 

i1c çlı •enle F ., 
ı. r·1t ııc 



24 TEMMUZ 1936 CUMA 

Oevlet Hava Yolları işletme ldaresiı 
Alım satım komisyonundan : 

t 1 tme İdaresi ic;in almacak olan 60 ton 
Hava yolları Devlet . ş .e. . 24600 lira bedel tahmin edilmiş ve 

?4 oktanlık tayyare benzı~ı ıçın e konmuştur. 
it kapalı zarf usul~yle eksıltme~r amba günü saat 14.30 da Taşhan-

Eksiltme 5 - Agu~tos • 936 ç ş. e ait dairede yaprlacaktır. Ta
oaki Hava Yolları Devlet 1sıe:~sın Yolları Devlet İşletme İdare· 
lipler bu husustaki şa~tnamey~an a:~abilirler .Talip olanların 1845 
si Alım ve Satım komısyonun eva banka mektubu ve şartna-
. 1 k · at makbuzu v , k lıralık muva t at temın . . t ek üzere 2490 sayılı anunun 

mede gösterilen vesik~ları ıhtıv1a := mdeki tarifat dairesinde hazırla-
.. .. "'t k o madde erın . d b" 32, 33 uncu ve mu ea ı k da yazılı eksiltme saatın en ır 

yacakları teklif mektuplarını yu. a~~·ne vermeleri il~ıı olunur. 
saat evveline kadar komisyon reıs ıgı 2-3077 

(1771) 

Lise Sınavlarına Hazırlıli l{~ı.r_~ları 
. . k lda ri ·aziye fizik, tabiiye. fen bılgısı ve ya-

Hu;~si ~~~1:Ur~l~rı 15 t~mmu~da açılacaktır. Kayıd için Yenişe-
~~;Öıç~rl~r ısokak No. 2 Telefon 3877 ye müracaat. 1-2754 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 

MEMURLUGUNDAN: karar verilen tapunun 
1 - Mahcuz ve ipotek olup .s:~ı~mas;:rasmda kayıtlı ve Anka· 

esas 131, ~afta. 3h4,lad~ 2dl4H~=~=~e sol~~ğında kfıin bir ahşap ev aı:;ı. 
anın Yenıce ma a esın e "' 1 

~ . dairesinde açık artırmaya çıkarı mıştır. 
gıd;k~şir:~~ ve müştemiHit: Ev bir göz toprak odadan ibaret olup 

iki yüz lira kıymet konmuştur. . , .. d'f 
3 _ Satış peşin para ile olmak üzere 2~-8-9.36 tar~hınr musa ı 

perşembe günü saat 14 • 16 ya kadar icra daıresı gayrı menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. . k etin 

4 _Talipler takdir edilmiş olan yukardakı muhammen ıym. t 

~~~~~~~5 iT: ~;~~~~dt:!~~a~k;1:s:a~e~:b'::1i1~~~;n b~~;i~~ı~a~~;~~i 
getireceklerdir. . · ·· de 75 

5 _ Satış günü artırma bedeli takdir edılen kıymet!n Y.~z .. 
- · bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gunun 16 
ını saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
ınc~ - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel ~u.hamme.ı: k~fr 

t . "'zde 75 ı:ini bulmadığı takdirde 4-9-936 tarıhıne musa 
me ın yu ~ k 'k' . t ada en çok ar-cuma günü saat 1+16 ya kadar yapılaca ı ·ıncı ar ırm 
tırana ihale olunacaktır. . .. k' 

7 _ Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyı n:ıutea ıp 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerıne ıhale ta~ 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle~esı 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zar~ında ıhale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bo~u.lacak .ve bu t:rıhden evel 
en yüksek tcklifde bulunan talibe teklıfı veçhılc alma.ga ~azı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ıse ı_hale f~r
kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale. edılecektır. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yenı~e!' o~ beş 
giinlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran tahbıne ıhale 

edilecektir. · · ·ı ı d'ld'k s _ Her iki artırmada da gayri _menku~ tahbın~ '. ıa e e ı ı te 
harcile dellaliye resmi müşterıye ve ıhale tarıhıne kadar olan tapu . . . . . 

müterakim vergı ve resım ıse borçluya aıttır. . 
9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların b~ı gayrı !"e~kul 

üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa daır olan ıddıala
rınr evrakı müsbitelerie 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmaı;ından hariç tutula~aklar~•:· 

10 _ A .. tırm"ya istirak edecekler her gun tarıhınde 935/13 nu
mara ile ifaircmizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şa~na-
memizi okuyabilirler. 2-3168 

-----------~--

ık t•~at VekaletindlJn: 
Vekal .. timiz için kenarlı veya kenarsız ve (90) santim genişli

ğinde ve (1210) lira muham~en bedel
1
ile (5k50) metre koko yol ha

lısı artırma ve eksiltme usulıle satın a ınaca tır. 
28-7-936 salı günü saat ( 10) da Levazım Müdürlüğünde toplana

cak komisyonda ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
teminat paralarını yatırmak üzere Levazım Müdürliiğüne müraca-
atları ilan olunur. (1G65) 2-2924 ------

Ankara P. T. T, 
Başnıüdürlüğüııden : 

Ankara Otomatik telefon santralı binasının dış badanası ve pen
cere çerçevelerinin boyanma işi pazarlığa konulmuştur. Keşif bede
li 572 lira 44 kurııs. muvakkat teminat 42 lira 93 kuruştur. 

İsteklilerin 27 temmuz 936 pazartesi günü sc:ıat 15 de; Bu pazar
lığa iştirak edeceklerin~ dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları eh-

• liyetname ve teminat makbuzu ile komisyonumuza müracaatları. 
(1725) 2~2983 

Kapalı zarf usulile eksil tme ilanı 

1·\ıııceli Nafıa l\liiclürlÜbJiinden: 
1 - Eksiltmeye konuln iş 

sında yapılacak iki bölüklük 
ke~if b::deli 28800 liradır. 

: c Tunceli Villlyeti Plümer kaza. 
Askeri K1şla inşaatıdır. > İnşaatın 

2 - Bu işe aic! şartnameler ve evrak unlardır : 
A : Eksiltme projesi, 
B : Mukavele projesi, 
C : Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 

D : Tcsviyei türabiye, şose ve kargir, inşaatına dair fenni 
şartname, 

E : Hususi şartname. 
F : Keşif cedvcli, silııilei ı yat cedveli, metraj cedveli, 
G : Proj,, 
İstey~nler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilinde 

Tuncelı Nafıa Müdı.irlüğünden alabilirler. 
3 ~ Eksiltme 29/7 /936 tarihinden çarşamba günü saat 15. de 

Elazız d~ 1;unceli Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksıl.tme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
~ - Eksılt~eye girebilmek için isteklinin 2160 lira muvakkat 

temına~ v;rmesı, bundan başka aşagıdaki vesikaları haiz olup gös
ter~esı lazımdır. Nafıa Vekaletinden işe girmesi is;in ehliyet 
vesıkasr. 

6 - Teklif mektubları yukarıda (3) üncü maddede yazı ı saatten 
bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa daıresine getirilerek eksilt
me komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupl"rın nihayet (3) üncü maddede yazılı sa
ate lrndar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile eyice ka· 
patılmış olması Hizrmdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4089) 2-3134 

Dal· iye Veltaletiıı den: 
8~7:93G tarihıncle Belediyeler imar heyeti fen kadrosu ve kalem 

te kılntına alınacak memurlar için yapılan ilan üzerine kafi dere• 
cede müracaat vaki olduğu cihetle bundan sonrn müracaatta bu· 

lunulm ması Wn olunur. (46) 2-3178 

ULUS 

Ank.ara Valiliğinden : \ 
1 - Kızılcahamam yatı okulu için odun, gaz, boyalı ispirto alı-

nacaktır. 1' en azının tutarı 750 A - Odunun en çoğunun tutarı 1000 ıra 

liradır. 3"0 ı· d 
B G w t ta 450 lira en azının tutarı v ıra ır. - azın en çogumın u rı 

1
. 

C B 1 · · t og~unun tutarı 80 ıra en azının tuta-- oya ı ıspır onun en ç 
rı 40 liradır. .. .. -

1 
b. d 

2 - Açık eksiltme 6-8-936 perşembe gunu vı ayet ınasın a en· 
cümeni daimi önünde saat on altıda yapılacaktır. . . 

3 - 1stek1i1er şartnamede yazılı muhammen b.edelın 'J? _7,5 nıs
betindeki para, tahvilat esham ve banka mektubı~. ıl~ ge!ebılı~le~·~ .. 

4 _ Şartnameyi görmek istiye.nlcr Ankara kultur dırektorlugu-
ne müracaat etsinler. 2-3108 

Bankasına memur 
al 111 a ca l{ 

1,ürl{iy{:. 15 Rankasından: 
Bankamızın Merkc~ ve Şubelerinde çalıştı_ı_·ılmak ~ze

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından musabaka ım
tiham ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar a
rasında aynca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li-
sanları iyi bilenler tercih olunacaktı:· . 

Alınacak memurlara imtihandakı muvafafkıyet ve tah. 
sil derecelerine göre 70 

1

\le 100 lira arasında aylık verile
cektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cuma:ı~si günü saat 
ONDA Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerımızde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 da~ır: 

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarıı;ıa aı~ ızahna
meyi Bankamııın Ankara, İstanbul ve İzmırd~kı şubele
rinden alabilirler. Başka yerlerde bulu~a.nlar bu ızahn~.~~
yi Bankamızdan tahriren de talep e_d:_hılırler. Ancak butun 
taliplerin çok vazıh adres vennclerı lazımdır. 2-2958 

Dahiliye Veltaletinden: 
Vekalet bahçesinde kayalı zarf usulü ile yaptırılacak 5 havuz. ve 

b d .. · 15-7 936 rşamba günü saat 15,30 da yapılan eksılt-or ur ınşaatını • ça 
mesine iştirak eden isteklilerin kanuna ve şartnam~ye uy~un vesa
ik ibraz edememelerine binaen komisyonca bu eks~lt~enın 6-8-936 

b ··nu·· saat ıs 30 da yapılmasına karar venlmış olduğun-
perşem e gu • k 1 k · · 1 • 
dan şartname ve keşiflerile planlarını gö~e ve a m~ ıstıye~ erın 
her glin Vekalet Levnzım bürosuna ve eksıltmeye gı~.ecek~erın ~ 
2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde yuk~rda gosterıle? gun 
ve saattan bir saat evvel muhammen kesif bedelı olan 7894 lıra 16 
kuruşun % 7,5 üzerinden 592 liralık te~inat ve teklif mektuplarını 
vermeleri ilan olunur. (33) 2-3174 ------
Dahiliye V ek:aletiıı den : 

Nüfusu on binden fazla şehir ve kasabalarımızın su projeleri 
ve isale işlerinin gerek münferit ve gerek grup halinde yaptırılaca· 
ğı ve bu işlerin belediyeler Bankasınca finanse edileceği hakkında
ki 28-4-936 tarihli iHinımız üzerine belediyeler imar heyetine müra
caatta bulunan ve bulunacak olanların aşağıdaki tasrihat dairesin
de müracaatlarını tamamlamaları rica olunur. 

1 - Şimdiye kadar yapmış oldukları su ve içme suları işlerine 
dair bonservis ve referanslar. 

2 - İktidarı mali vesikası 
3 - Şirket halinde oldukları takdirde şirketi temsil ve şirket na

mına müzakcttye sal:ıhiycttar olduklarına dair Vekaletname. 
Aliikadarların yukarda gösterilen vesikalarla 27-7--36 tarih ve 

saat 14 de Ankarada Dahiliye Vekaletinde belediyeler imar heyeti
ne müracaatla müzakereye baslamaları ilan olunur. 

(Bu ilan belediyeler imar heyeti için bir teahhüdü mutazammın 
değildir.) (45) 3177 

Emniyet işleri Uınum 

üdürliİeOünden : 
ı - 936 senesinde Zabıta memurlarına yaptırılacak elbiseler için 

azı 12000 metre çoğu 13000 metre kumaşın şartnamesinde yapılan 
tadilat dolayısiyle yeniden 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmustur. . . 

2 _ Kum~şın beher me~resının muhammen bedeli 500 kuruştur. 
3 _ Kumaşların ihalesı 31 temmuz 936 cuma günü saat 15 de 

Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde teşekkül edecek 
komisyon huzurundn yapılacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girecekler'. kumaşların muhammen bedeli olan 
65000 lira üzerinden % de yedı buçuk hesabile 4500 liralık muvak
kat teminnt mektubu veya makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2 ci 
ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale vaktinden bir saat evvel komisyona vr'"Illeleri. 

5 _ Kumaşların ihalesine ait muaddel şartname Emniyet İşleri 
Umum Müdilrlüğü satın alma kom~syonundan verilir. Fazla iza
hat almak istiyenlerin mezkCır komısyona mtiracaatları. 

(1761) 2--3037 

Nafıa Vek:aletinden : 
4 EylUl 936 cuma günU saat 15.45 de Ankarada Nafıa Vekaleti 

Malzeme eksiltme komisyc 1 odasında 4000 lira muhamn • .:n bedelli 
şartnamede yazılı mik~arda !ont boru, vana, vantuz ve krepin ka· 
palı zarf usulü ile eksıltmesı yapılacaktır. 

Eksfltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Ankarada Ba
kanlık malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat SOO liradır. İsteklilerin teklif mektuplarım 
4 eylUl 936 cuma günil saat 14.45 e kadar Ankarada Vekalet malze-
me müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1765) 2-3126 

Anlcara Nümune Hastaııesi 
Baştabihliğindeıı : 

Hastanenin 936 mali yılı ihtiyacı olan 1400 kilo üç A. marka 
birinci nevi pamuk ve 40000 metre gaz hidrefil ve 4500 metre sar
gılık Amerikan bezi 13 temmuz 936 arihinden 28 temmuz 936 tari
hine kadar 15 gün müddetle ayrı nyrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar evsaf ve şartnamelerini Ankarada Hastane baş
tabipliğinde ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü
ğünde görerek eksiltme günü. olan 28 temmuz 936 salı günü snat 14 
de Ankara Nilmune hastanesınde müteşekkil komisyona müracaat 
etsinler. 

Dikkat: Muvakkat teminatı para olarali alınmıyacağından para 
vermek istiyenler eksiltme gününden bir gün evvel müracaat ede
rek paralarını maliye veznesine yatırıp makbuz getirmeleri lazım-
dır. lı748\ 

SAYFA 11 

Emlak ve Eytam Banlcasındaıı : 
• 

Kiı·alık Apartıma~1 

Daireleri 
Bankamıza aid Işıklar caddesinde Turhan apartmanında; Su, 

Elektrik ve Havagazı tesisatını havi beş oda, bir matbah, bir ban
yo, lıir hela ve bir koridordan ibaret 4, 5, ve 8 numaralı daireleı 
pazar Irkla 

• VE 
Dört oda, bir matbah, bir hela ve bir koridoru havi ıı numa. 

ralı daire de açık artırma ile kiraya verilecektir. 
Bunlardan 4, 5, ve 8 numaralr daireleri kiralamak isteyenler 

pazarlığa girişmek üzere arzu ettikleri zaman Bankamıza miiracaat 
edebilirler. 

Açık arttırmaya konulan 11 numaralr dairenin ihalesi 30 tem. 
muz 936 perşembe günii saat on birde icra edileceğinden bu daireyi 
kiralamak isteyenlerin 50 lira depozito parasiyle birlikte Banka. 
mız Muamelat Müdürlüğüne ve daireyi gBrmek için de Apartman 
kapıcısına müracaatları ilan olunur. ( 1786) 2-3087 

Anl{ara Se lıJ·i İmar. 
' ~lüdürlüğündeıı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankaramezarlık duvarı kapak taş. 
ları olup keşif bedeli 21075 lira 31 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a. Eksiltme şartnamesi 
b. Mukavele projesi 
c. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d. •Hususi şartname 
e. Keşif cedveli 
f. Projeler 

İstiyenlrr bu şartnameleri ve evrakı 1 lira mukabilinde Anka· 
ra şehri lmar Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 temmuz 1936 cuma günü saat 17 de Ankara 
İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
. 5 - Eksi!tmeye girmek için isteklilerin 1581 lira muvakkat te. 

mı~at vermesı. ve bund~nbaşka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
eksıltmc komsıyonuna göstermesi lazımdır. 

Eksiltmeye en azı bir parçada beş bin liralık temiz duvar ve 
taş işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar girebilir. 

Şartnamede yazılı diğer vesaikin de teklif zarfına konmuş ol. 
ması Hizundır. 

.6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
ev.elıne kad~r. A_nkara İmar Müdürlüğüne getirilerek eksiltme ko. 
~:syon'.-1 reıslığıne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderılecek mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfl?rınm mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. p

01
• 

tada gecıkmeler kabul edilmez. (1738) 2 3023 

Bursa Vilayetindaıı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş ( Bursa - Yenişehir ve Bursa _ 

Bandırma yollarının ~a~ taraflarından cem'an 3553 metre kısmt .. 
nın esaslı surette tamır~ ve üzerinde asfalt kaplama inşası ). 

2 - Mu?am~en keşıf bedeli (57252) lira (49) kuruştur. ' 
3 - Bu ı~e aıt şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksıltme şartnamesiı 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi şartname, 
D - Silsilei fiyat ve keşif cetveli 
E - Eksiltme il5nı. ' 

İsteyenler bn şartname ve evrakı (144) kuruş bedel mukabilinde 
Bursa Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 4/8/ 936 tarihinde salı günü saat 15 de Burn Vilft.· 
yeti Daimi Encümeni odasında yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (4113) lira muvak .. 

kat teminat vermesi ve bundan başka ytıkarıda yazılı evrakı imza .. 
laması ve aşağıda yazılı resmi vesikaları göstermesi lazımdır. 

2490 No. lu kanunda yazılı vesikalarja beraber 1/6/936 tarihin• 
den ~onra Nafıa Vekale~inden alınmış ehliyet vesikasını ve mil. 
hendıs veya fen mektebınden mezun olduğuna dair resmi belgeyi 
veya ruhsatnameyi ve. bi~ muk~vele H: liiakal altmış bin liralık: 
kırmntaş şose ve !esvıyeı turabıye ve ımalatı sınaiye ve otuz bin 
~~tre .m.ur~?ba_ soguk asfalt yol inşaatı teahhüt etmiş ve bu teah
hu~le~~~ı ~usnü suretle ikmal etmiş olduğuna dair teahhüdün ifa 
edıldıgı Vıl~yet Nafıa Müdürlüğünden alınmış resmi belgeleri. 

7 -: Teklıf mekt.upları yukarıda dördüncü maddede yazılı saat• 
ten hır saat evvehne kadar Vilayet Daimi Encümeni Rcisliginc 
mal.bu~ mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup• 
lnrın nıhayet dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmi" olmasr 
ve dış .zarfın mühür .mumu ile iyice kapatılmış olması ı§zımdır, 
Posta ıle olacak gecıkmeler kabul edilmez. (24) 2-3143 

Aıık:ara Vilayetinden : 
' 1 :- M.erke.z Keçi?ren, Ulus, Canlılık, İsmetinönil okullarının 

bedelı keşıflerı 2126 lıra 13 kuruş olan tamir işi açık eksiltmeye k~ 
nulmuştur. 

• 2 :-• Eksiltme 3.8.936 pazartesi günü vilayet bin:ısında encüme
nı daımıde saat 16 da yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen bedelin <11. 7 5 n"ıs· 
b f d k' ' /O ' e ın e ı .para, tahvılllt esham ve banka mektubiyle eksiltmeye gi· 
receklerdır. 

w •• 4 - .. Şartnameyi görmek istiyenler Ankara Kültür direktörlil• 
gune muracaatları. (5) 2-3107 

Anli:ara Valiliğinden : 
. 1.-: Hayma~a Merkez Okulunun bedeli keşfi 4176 lira olan ta• 

mır ış.ı açık eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 • 8 - 936 pazartesi m;nü Vila t B' d 
cüm • d · · ·· ü d ~- 'ye ınasın a en• enı aımı .on n e saat on beşte yapılacaktır. 

? - ~steklıler şa~tnamede yazılr muhammen bedelin % 7,5 nis• 
bet1ınb~~kı para, tahvılat, esham ve banka mektubiyle eksiltmeye 
ge e ılırJer. 

w .. 

4 
- .. Şartnameyi görmek istiyenler Ankara Kültür Direktörlü• 

gune muracaat etsinler. (1783) 2-3031 

Anl{ara Valiliğiııdeıı : 
Çubuk deresi mecrasında parsellere ayrıhın kum sahaları açıl( 

artırmaya çıkarılmıştır. 

İhale 30-7-936 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da vi11.1· 
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Beher parselin muhammen bedeli 500 liradır . 
• Ar!ırmaya girmek için muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 

nısbetınde muvakkat teminat itasına mecburdur. 
İsteklilerin ihale günü daimi encümı;n şartnam c;ını r··mıek 

istiyenlerin hususi muhasebe mıidurliıb ne m ı n olu• 
nur. (1764) 2-
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' NK Birinci marka GR bizden ala bilirsiniz. 

A TöR iS .. El i 
' 

ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara o 

1 O. O. YOLLARJ VE LiMANLARI UMUM 
MUDURLÜGÜ S. A. KOMiSYONU lLANLARI: 

İLAN 
Muhammen bedeli (10875) lira olan 610 tonu safi meşe 840 to

nu çam, gürgen, meşe mahlUtu olmak üzere ve ceman 14~? .ton odun 
3 • 8 - 1936 pazartesi günü saat 15,15 de kapalı zarf usulu ıle Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (815,62) liralık ~uvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ,resmi gazetenın 7 • 5 • 193~ G .. ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmis olan talimatname daıresınde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,15 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Sartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehirde Mağaza 
Sefliğinden, Adaoazannda İstasyon Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
- (1785) 2--3082 

İLAN 
Ankara deposuna 31.5.937 so- yenlerin 425,25 liralık muvakkat 

nuna kadar gelecek takriben teminat kanunun tayin ettiği ve-
16200 ton maden kömürünün bo· sika ve beyannamelcrile hirlil-te 
şaltılmasr ve makinelere yükle- aynı gün saat ( 14) kadar ko· 
tilmesi işi, 4.8.936 salı günü saat misyon reisliğine müracaat et-
15 de ihalesi yapılmak üzere 1<a- meleri lfizımdır. Mukavelede 
palı zarf usulile eksiltmeyt. ko- şartname projeleri komisyon ta
nulmuştur. Muham.nen bedeli rafından parasız olarak dağıtıl-
5670 liradır. Bu işe girmek isti- maktadır. (11) !-3113 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
:>ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

İLAN 

ı - Ankarada Askeri Baytar mektebine bu sene sivil lise me
zunu olmak şartilc (14) talebe kabul edilecektir. Taliplerden aşa
iıdaki vasıflar aranır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
b) Yaşları 18 : 21 olmak . . 
c) Türkiye Maarif liselerini bitirmiş ve olgunluk ımtıhanını 

vermiş olmak. 
d) Bünyelerinin tam ,;ıhhatli ve askerliğe elveri_~li .. olduğ~ As· 

kcri sıhhiye heyetlerince tcsbit edilmek (tam teşekkullu asken has-
tanelerce) . . 

c) Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsık edıl-
mek. 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına şu kağıt ve 
vesikaları bağlarlar. 

a) Nufus cüzdanı veya resmen musaddak sureti. 
b) Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları. • 
c) Mezun olduğu lisenin şahadetnamesi veya musaddak suretı. 
d) Kendisinin ve ailesinin hüsnü hali hakkında fotoğraflı zabı

ta vesikası. 
e) Mektebe kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamları kabul 

ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer teahhüt senedi. 
f) Selisülbevl, gaşi ncvbatı ihtilaciye, sar'a ve sairülmenam ~as: 

tahklarile mallı! olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tasdıklt 
teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan birile mektebe gimıezden 
evel malUl olduğu sonradan anlaşılan talebe mektepten çıkarılır ve 
o zamana kadar mektep masrafı velisine ödettirilir.) 

3 - Kayıt için müncaat yerleri Ankarada yüksek ziraat ensti
tüsünde (askeri baytar talebe amirliği), İstanbulda Haydarpaşa~a 
(askeri baytar tatbikat mektebi müdürlüğü) dür. Taşralardan talıp 
olacaklar ı.. 2. inci maddelerde bildirilen evrak ve vesikaları tamam 
olmak şartile bulundukbrr yerlerdeki askerlik şubeleri vasıtasiyle 
dileklerini M. M. V. baytar işleri dairesi reisliğine bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve şartları haiz talipler imtihana tabi değil
dir. Kabul müracaat tarih ve sırasına göre yapılacaktır. Müracaat 
müddeti EylUl 1936 iptidasına kadardır. Fakat 14 tamam olunca 
kayıt muamelesi daha evci kapanacaktır. Taliplerden lise şehadet• 
namesi ivi derecede olanlar tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin kapanmasından sonra kabul edilenlerin 
isimleri yine gazetelerle itan olunacaktır. (1624) 2-2902 

BİLİT 
1 - Biçilen ederi 2000 lira olan bir tane Redresör aleti ile ye-

dekleri açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 24 ağustos pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 150 liradır. 
4 - $artnam~si bedelsiz olı!rak Ko. dan alınır. 
5 - Eksltmeyc girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belaelcrlc birlikte eksiltme gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. ( 1648) 2-2904 

BİLİT 
130 lira 68 kuruş ~ if bedelli M. M. V. Kalorifer kazanları te

mellerile kazanlarda yapılacak işler ite 25 lira ke~if bedelli Genel 
Kurmay tulumba dairesinde açılacak bir pencere işi pazarlıkla yap
tırılacaktır. 

Pazarlıkları 25 Temmuz 936 cumartesi günü saat 1 ı de M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. İstekliler pazarlık gün ve saatında 
teminatlarile birlikte Ko. da bulunmaları. (50) 2-3179 

BİLİT 
l. - Hepsine biçilen ederi 650 lira olan 1000 tane giımliş. kapla

ma bakır 2hizc kovanı pazarlıkla satin alınmacaktır. 
2. - Pazarlığı 31 temmuz 1936 Cuma günü saat 11 dedir • 
3. - İstekliler 48 lira 7 5 kuruşluk Teminatlarile IJ°rlikte pa .. r

lık gün ve saatında M. M. V. satin alıra Ko. da bulunmalavı. (56) 
(2-3192). 

BİLİT 
1. - Kayaşta gösterilecek mahalde yaptırılacak yapılar açık eksil-

tme suretile eksiltmeye konulmuştur. 
2. - Bu yapıların keşif bedeli 7326 lira 24 kuruştur. 
3. - Eksiltmesi 8 Ağustos 1936 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
4. - Şartname, keşif ve planlan M. M. V. SA. AL. KO. da 

bedeli karşılığında alınır. 
5. - tık teminat 549 lira 4 7 kuruştur. 
6. - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün 
ve saatında M .M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (75) (2-3193). 

BİLİT 

ı. - -Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 64 bin 665 
tane kilim kapah zarua ekslltı.ıcye xonu!nıuşcur. 

ı. - ıbalcsi 10 Ağustos 1936 :Pazartesı gunü saat 15 dedir. 
3. - ~artnamesi 9e6 kuruşa M. M. V. SA. AL. KO. dan aunır. 

4. - !•k temınat ıı.ııo lır.u.ıır. 

5. - hksıJtmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 madaelerınde yazılı belgelerle bırlikte teklif mektup
larını ihale aaatından bir saat evvel M. M. V. satrn alma Ko. na 
vermeleri. (34' f2-31Rti'I 

~Jaziz · sl{an 1\ üdiir öğünden : 
1 - Sivrice kazası merkezinde yapılacak yirmi çift göçmen evi 

inşaatı toptan kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Beher çift evin kcşifnamesi 1376 lira 15 kuruş olduğuna na

zaran yirmi çift evin mecmu keşifnamesi 27523 lira olup muvakkat 
teminatı 2064 lira 22 kuruştur. 

3 - Bu işe ai<l evrak şunlardır. 
A - Keşif cetveli 
B - Şartname 
C - Resim ve proje 
İstiyenler bu evrakın suretleri bir lira mukabilinde iskan daire

sinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 30-7-936 tarihine rasth}'an perşembe günü saat on 

beşte lsk ın dairesinde yapılacaktır. . 
5 - Teklif mektupları beşinci maddede vazıh saatten hır saat 

evvel ve nihayet mezkur saate kadar Elaziz fskan Müdürlüğüne ve
rilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların yine mezkur saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Talip olanların 
ve daha fazla izahat almak istiyenlyerin mezkur gün ve saatin hi
tamına kadar Elaziz İskan Dairesine müracaat eylemeleri ilan olu· 
nur. (3805) 2-3044 

c1xJ:r1xXi@:r1x1x1y1x1x1x1xixl.y1x1x1x1x1x1xJ:r1xrjJ• 

M iisahaka imtihanı 
Türl{iye Ziraat Bankasından : 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere mü

saba 'ta ite ve yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar mem~r 
alınacaktır. Müsabakaya girmek için liseleri veya ticaret h
selerini ve yahut Galatasaıay liı;esi ticaret kısmını bitirmiş ol
mak ve 18 den aşağı ,yirmi beşten yukarı yaşta bulunmamak 
lazımdır. 

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

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

Anl{ara Valiliğinden : 
I - Kızılcahamam yatı okuluna yiyecek alınacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan asgari değeri 5678 lira 50 kuru~ 

ve azami değeri de 7259 liradır. 
4 - İsteklilerin ,artnameyi görmek için Ankara kUltür direk· 

törlüğUne gelmeleri artırma ve eksiltme yasasına göre hazırhya· 
cakları kapalı zarfı da% 7,5 teminatı muvakkate makbuziyle birlik
te 3-8-936 pazartesi günü saat 16 da Ankara vilayeti encümeni dai-
mi reisliğine verıııelcri ilan olunur. (9) 2-3111 

Lisan derslerinden 
ikmale kalan 

Talebeden Ha.lkevinde açıla· 
cak 1NGİLİZCE ve FRANSIZ· 
CA hıozırlama kurslarına kay
dolmak istiyenlcrin hergün saat 
18-19 arasında I!alkevinde ingi· 
lizce öğretmeni B. Liltfullah'ı 
görmeleri. 2-3050 

Acele Satılık 
Altı silindir, lüks ekonomik 

1935 modelinden, az kullanılmış 
Opel markalı otomobil satılık-

Sablık arsa 
ANKARANIN EN İYİ VE EN 

MERKEZİ YERİNDE 
Uray otobüsleri garajı ittiaa

lind~ asfalt yol üzerinde cep
hesi 12 metre sahası 830 mette 
murabbaıdır. Arsanın arkasın• 
dan demiryolu geçmektedir. 
( 4500) liraya satılıktır. Arsanın 
pafta numarası 121 ada numara
sı da 1035 dir. 

İstiyenlerin her gün saat on 
ikiye kadar Hamamönü Ra
mazanbey apartımanı birinci kat 
Şevket Arıya milracaatları. 

2-3116 

ŞEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASI 

SiLAH BASINA 
' 

artisti : Anna Bella 

Victor Francen 
lmaDmu•h•uliye: 25. Kr. Konsumasyon mecburi değildir. 

ZİRAAT TUR KİYE 
BANKASI 

s 
' 

J.\ılüf ettiş Nanizedliği ve 
Namzedliği l\lüsahalia İmtiha 

Tiirkiye Ziraat 
Bankasından 

1 - Bankamızı müs"lbaka ile ve müsabakada gösterilecek 
vaffakryet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi '/C 
namzedi alınacaktır. 

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

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

4 - Müfettiş namzedlcrine ( 140) ve Şef namzedlrrine ( 130 
ra aylık verilir. 

Müfetti~ namzcdleri iki senelik bir stajdan sonra müfet 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
çirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük ser-ıislerindc çalı 
lacak olan şef namzcdleri 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. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27·11 
pazartesi günü akşamına kadar (Ankara Ziraat Bankası TeftiJ 
yetl Müdürlüğü) ne göndermek veya vermek suretiyle mUracaaC 
mlf bulunmalıdırlar. (1731) 2-2978 ~ 

İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğündeıt 
Satılık 

DEÖERİ PEY PARASI 
Lira K. ~ 

1159 65 Kargir natamam üç katlı, beher ~ 
• Lira K. 
& 15462 00 

655 metro bina ve 1784 11' 
arsasile beraber 

Şehzade başında Fevziye caddesinde (bir tarafında İmaret 
bir tarafında Şehzade camii sokağı) bulunan ve evsafı yu 
yazılı vakıf mahal satılmak üzere 20-7-936 tarihinden başlı 
kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. İhalesi 4-8-936 

günü saat onbeşde Çenbcrlita~'ta İstanbul Vakıflar bafmüd 
ihale komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektup ~ 
usulü dairesinde tertip ve muayyen saatten evvel komisyona jj._ 
meleri ve ,eraiti öğrenmek istiycnlerin mahlülat kalemine ge 

tır. Tel: 1981 c müracaat. 

teri. (1750) 2-3125 1 
İstanbu1 Sıhhi Müesseseler Arhrma ve Eksiltme 

tuzıı 

En hoş meyva tuzudur. 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 
lıklan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Bevo~lu - İstanbul 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarmdt 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Numune, İstilaiye Çocuk) 
hastaneleriyle Ebe yurdu ve) 
kuduz evi tedavi müessesesi-) 
ne ) 

İstilaiye, Çocuk, akliye has-) 
taneleriyle Sanatoryom ve ku-) 
duz tedavi müesseseleriyle E-) 
be yurduna ) 

Ekmek 
Francala 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
~ığır 

Azı 

135000 
3000 

Et 
12500 
40500 
11700 
36000 

Komisyonuncl~ 
Tahmin Fi. Mu. Ga- Şar~ Çoğu 

161000 11,25) 
3600 16,50) 

20500 44) 
53000 46) 
17800 44) 
47500 38) 

ranti bede 
1402,99 480 l{. 

4446,15 535 j{. 

Yukarda adları yazılı sıhhi müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1936 mali yılı e ·ıne1'. 
francelfi ve et ıhtiyaçlarından bir kısmına teklif edilen fiyatlar fazla görülmüş ve bir kısmına da fııÇ 
talih çıkmamış olmasına binaen pazarlıkla yeniden eksiltmeye konu }muştur. 

1 - Pazarlık 27/7/936 pazartesi günü saat 14 de sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı• 
lacakttr. ·et• 

2 - Şartnameler karşılarında gösterilen bedellerle komisyondan alınabilir. İstekliler her rnu 
sese ihtiyacı için ayrı ayn pazarlığa girebilirler. bıl 

3 - İstekliler cari ser eye aid Ticaret odası vcsikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve rı• 
işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektublariyle birlikte belli gün ve saatte kornisY0 

gelmeleri. (3803) 2-2931 , 

Be?Ssnmı- ıaaw 

1 YENi 1 SİNEMALAR 1 KUL9il 

BUGÜN GÜNDÜZ 
HAYAT ACILARI 

GECE 
Bilhassa yeni sezon için seçilmiş 

senenin en muvaffak eseri 
MONTEKARLO GECELERi 

Lilian Harvey - Tullio Carminati 

BUGÜN BU GECE 
Şimdiye kadar Türkçeye dublo 

edilenlerin şahı 

Baştan ba,a Türkçe sözlü 

AK KARTAL 

Bugün saat 11 de KULÜP sinemasında yepyeni b·r pro .. · 
ramla küçük yavrular İçin hususi bir matine ver"lecekt" :. 


