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LOZAN 
24 temmuz yeni Türkiye'nin en 

ehemiy~tli bir günüdür. Dünya ta· 
rihi ve gelecek nesiller bu&ünün 
yaratıcılarını daima hürmetl~_an~
caklardır. Çünkü Lo:zan ~udhıt 
bir mücadelenin, aonıuz hır yaıa
mak atkının, milli güvenin e~sal, 
ıi:z bir ifadesidir. Lozan her mılle
tin tarihinde misal alınacak büyük 
bir hadisedir; Sevr ile haksız ola
rak idama mahkôm edilen ve bü
tün bir aleme kartı istiklal diye çır
pınarak ayağa kalkan bir milletin 
çetin mücadelelerden sonra her 
türlü yokluklar içinde kazandığı 
zaferin çok haklı bir mükafatıdır. 
Lozancla kazanılan şey sadece as
keri zaferin siyasi bir mükafatı 
değildir. Orada çok şeyler kaza
nılmıştır. Ne kadar etraflı düıü
nürsek dü!lünelim, Lozanm genit 
portresini bugün ve yarın çizmek 
ve ifade edebilmek hakikaten im
kansızdır. Biz bu satırlarla yalnız 
§İmdi elde edilen büyük işlerin u
mumi esaslarını birkaç kalem dar
besiyle anlatmak istiyoruz. 

Asırlardanberi arsıulusal siya
set masasının üstünde yatan hasta 
adam artık ölmüştür ve §ark mese
lesi politika aleminin gündeliğin
den çıkarak siyasi tarihine malol
muştur. Dünya diplomatlarının Lo
zana kndar Türkiye için kullan
dıldarı ndese yanlıı ve ıaıırtıcı idi. 
Bütün görüşler, bütün düşünceler 
bu yanlış mantıka dayanırdı. Has
ta otan Türkiye değildi, binbir çe· 
ıit ırk ve milletlerin kanlariyle ka
rışmış b'haf ve kokmuş bir halita 
halihi alan osmanlı saltanatı ve sa· 
ray icli. Sadece bu kabusun yarat
tığı sistem v~ zihniyetin ~e.ğitmeai 
daima tnzelık ve kuvvetmı muha
faza et...~iş olan türk milletini in
kifaf ettirecekti. Netekim öyle ol
du. Lozanda bütün dünya karşı
sında herk~sle denk olmak istiyen, 
savaşan ve hak~mı .a.ra_yan s~_lta; 
nat değil, türk mılletı ıdı. Ataturk -
iin baş murahhası dünyanın mu
knddera mı idare eden adamlarla 
konuşPrken, ilham aldığı kaynak 
yalnız bu idi. Lozan konferansın
da hakkımızı teslim ettirmek pek 
kohıy olmadı. Konferans ikinciteı
rin I 922 salı günü başladı. Ve 8 
ay sürclü. 4 şubatta konferans ke
sildi ve 23 nisanda tekrar toplan
dı. Bu aylar zarfında türk heyeti 
murahh-.sasının gösterdiği sabır, 
metanet ve soğuk kanlılık hakika
ten beT diplomat için merakla ta
kib edilecek teylerdir. Konferan
sın r~znamesi hakikaten bu kadar 
güriıltüHi olmağa değer maddeler
di. Artık (şarkıkarib) denilen ya
rı sömürge ülkesi kapitilasyonlari

le, sultanlarile ve binbir türlü ihti
raslarile batıyordu. Bu batışın el· 
bette bir fırtınası ve elbette bir 
gürültiı.,ü olacaktı. İşte bu kadar 
uzun ve heyecanlı müzakerelerden 
sonra Lozanda kar~ılıldı \'e iki ta
rafa borç tahmil eden muahedena
me meydana getirildi. Lo2 n mu
ahedemımesi harb sonunda yapı· 
larak il i tarafa borç yükleten ve 

. it~_ifa~t d~vletleri zümresi içinde, 
T urkıyen·n mağlub telakkisine 
meydan vermiyen bıricik muahe
denamesidir. 

Bu muahedename ile yeni Tür
kiyenin varlığı tasdik edildi, Eski
den bin~İr ihtirasa zemin olan yer-
den şimdi milletlerarasmda yük
ıek bir §eref ve haysiyet sahibi ve 
arsıulusal bir barış amili olan av
rupalr, genç, ruhu ileriye doğru İn· 
kilab h"'mleleriyle atılan bir millet 
do v du. Gükıümüz kabararak Lu· 
günü anmak ve bugünün ehemiye 
tini dli'\ünmek her türkün hem 
lıakkı hem de vazifesidir. 

N. A. KOCOKA 

25 TEMMUZ 1936 CUMARTESl1 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

Lozan zalerlaln yddönl•I din Balkevlnde 
· blylk bir töreaıe katlandı 

Başbakanımızın partice halkevine armağan edilen 
f otografı da dün mera.simle salona asıldı 

Yul:arc/a, solda: Başb3Jcan ismet lnönü'11ün resmi, llall:evi salonuna asılırken. 
Sağda: Lozan gününün yıldönümünü kut Tayan ankaralılar Halkevinde. - Aşağıda 

solda: 1 smet lnönunün resmi, asılırken sevgi ve saygı Ue seyredenler. Sağda: 
Dr. Münip Hayri Ürgüblü, Lozan hakkı ndald konferansım verirken. 

Turk tarihinde önemi nesilden ne .. 
le artacak olan Lozap zaferinin yıldö· 
nümiınden ötiırü dün saat 18 de Anka· 

ra Halkevinde büyük bir tören yapıl
mıs ve İsmet İnönünün Halk.:vine ar
mağan edilen fotografı da merasimle a· 

sılnııştır. Havanın müsaid olm.ımıısınd 
rağmen saat 18 de Ankaranın bütün ile· 

ri gelenlerile ankaralıbr Ilalkevini 
hıncahınç doldurmuşlardı. Törene hep 

birden söylenilen İstiklal marşı ile 

başlandı. Sonra dil, tarih ve edebiyat 

şubesi başkanı Hıfzı Oğuz Bekata, a
şağıya kısaca koyduğumuz günün aç· 
ma söylevini verdi: 

Hıfzı Oğuz Uekauı'mrı siiyleui 

aleminde c'i pek az görUlcn aiyast bu
yük bir muvaffakiyct oluşunun ve bu 
zaferi de gene yer yüzü hükümnı"llar!· 
nın pek kısa bir tereddüdten sonra der
hal tanıması ve tasdik etmesinin sebeb
lerini dünyanın bugün içinde bulun· 
duğu şartlar.da değil, 

Daha çok asil ve kahraman türk 

milletinin; 
Lozanda dünya diplomatlarile ltafa 

vuru5turan türk zeka ve iradesinin; 
Ve Lozandan sonraki milletçe kal

kınmamızın büyük tesirinde aramalıdır. 
~ecavüze uğrayan türk izzetinefsi

nin ,türk gücünün ,türk zck§. ve irade
sinin nelere muktedir olduğunu; ve i· 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Montröden dönen heyetimiz 
istaııhulda büyük tezahür~erle l\.arşılandı 

Yugoslavya, İrak ve Afganistan 
ve İsviçre elçisi başbakanımızı 

başbakanları 

kutladılar 

İstanbul, 24 (A.A.) - Montrö kon
feransına i§tirak eden türk delegasyo
nu bu sabah saat 7.50 de ekspresle şeh
rimize gelmiştir. 

s;rheci istasyonu baştan başa bay
raklarla donatılmış ve gerek istasyon 
içinde, gerek dışında binlerce halk el· 
terinde bayraklarla delegasyonumuzu 
karşılamıştı!'. 

Reisicumur namına yaver Cevdet 
heyetimizi kar§ılamıştır. 

İstanbul valisi Muhittin Üstündağ, 
İstanbul komutanı general Halis. aske· 
ri akademi kumandanı general Ali Fu· 
ad, merkez kumandanı, emniyet direk
törü, sefirler ve konsoloslar karşılama 
merasiminde hazır bulunmuşlardır. 

Askeri mızıka ve asker, polis rnüf. 

Başllakanımız 
Adliye bakanımızla bir

likte dün tayyare ile 
İstanbula gitti 

Başbakanımız beraberlerinde Bayan 

İnönü ve adliye bakanımız B. Şükrü 
Saraçoğlu olduğu halde dün sabah tay
yare ile lstanbula gitmişlerdir. 

Başbakanımızı Bakanlar ve bakan
lıklar ileri gelenleri uğurlamıştır. 

B. Şü~ü Kaya da gitti 
İç bakanı ve C.H .P. Genel Sekreteri 

B. Şükrü Kaya da dün akşamki trenle 
İıtanbula gitmi§tir. 

rezeleri selam resmini yapmıl!tır. Ha
riciye vekili kendisini karşılıyanlarlt> 

görÜ§ti.ikten sonra dogru Perapalasa 
gitmiştir. 

Montro'den dönen delegasyonı•mıızun 
başkam B.T.R. Aras 

Ba-.hakun ı mızla l rak, Y 11 ırosla , .• 
' e 

'n '•· Ef ganiıo;tan ha hakanları 
araı-;mcla tt·ati t•tHlt·n telgraflar 

Montrö boğazlar konferansının mu· 
vaffakiyetle neticelenmesi dolayısile 

Yugoslavya. Irak, Efganistan başba· 

kanlarile İsviçrenin Ankara sefiri B. 
Hanri Martinden başbakan İsmet İnö· 
nüne gelen tebrik telgrafları ve bunla
ra verilen cevalılar aşağıdadır: 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Mutlu bir teudüf neticesi olarak, 
Montrö dolayı.sile yapılan şenliklerden 

üç gün sonra bugün de Loza ngününün 

kutlandığını, türk gücünün, harb mey· 
danlarından sonra Lozan'da da tasdik 
edildiğini anlatan B. II. Oğuz sözüne 
şöyle devam etti. 

lspanyol ihtilali feci bir safhaya girdi 
ölenler 20,000den fazla; kıtlık tehlikesi baş gösterdi 

''- Montrönün bugünkü dünya siyaset 
Madrid'in ilersindeki dağlarda hükümet kuvvetleriyle asiler çarpışıyorlar 

İtalya, Londra toplantısını 

hasmane bir hareket sayıyor 

İngiltere, 

eder·eğini 

verdiği 
ı~ ı·aıı..., a 

askeri teminatı idaıne 
ve Bclçil\.aya hildirdi 

Londra, 24 (A.A.) - İyi haber al
makta olan mahfiller. Lokarnocu dev
letlerin vcrdiklori tebliğin ne şekilde 
olacağını dün sabahki toplantıda tesvit 
etmiş ve bu husm.ta aralarında mutabık 
kalmış olduklarını bildirmektedir. Ög· 
leden sonra yapılan toplantıda bilhassa 
1ngiltcrenin Fransa ve Belçikaya olan 
yardım teahhüdleri hakkında görütül· 
müştür. 

B. Blum'un bu muvakkat tcahhüdle
rin Brüksel konferansının akamete uğ· 
raması ve bu akaınettcn A1manya'mn 
Fransa'yı ml:sul tutması halinde dahi 
muhafaza edilmesi noktasında ısrar et· 

miş olduğu öğrenilmittir. Söylendiğine 
göre İngiltere Hükümeti, fransız talep· 
!erini kabul etmiştir. 

Berlin ve Roma'd ... ki İngiltere, Bel
çika ve F.ranaa büyük elçil«inc konfe· 
rans tebliğinin birer nüshasını Roma ve 
Bertin Hükümetlerine tevdi etmeleri 
ve bu hükümetleri Bri.ikscl konferansı
na ittirak ctme~e davet eylemeleri için 
talimat verilmittir. 

lıalyanlar, Lontlra loplanı11mıı 
lıasmane bir hareket sayıyor 
Roma, 24 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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lspanya şehirlerini ve isyamn ilk ofarak çıktı 1 i panyol Fasmı gosterır 1ı rit 1 

(Yazrsı 3. uncü sayfada) 



SAYFA 2 

}'arı - Siyusal 

' 
İspanya atesler ve kaı11ar içinde .. _, 

İspanyada, kan gövdeyi götürü
yor. Şehirler alev içinde; vilayetler 
birbirlerine karşı; kıtalar, donanma 
ve uçaklar, ispanyol silahlarını is
panyol vatandaşlarına ve hiribirleri
nc karsı kulbnıyorhr. Bir habere 
göre hatta, boğazlaşmanın aynı ma
haJledeki evlere, aynı evde oturan 
insanlara sirayet etmesinden korku
luyor. 

Bu kanlı manzara'nın rejisörle
ı-i kimlerdir? Belki bir gün bu da 
meydana akar. Bu giinlük aktörle
rin i!'lpanyol faşistleri olduğunu bili
yoruz. 

Avrupa postasını gö7den Reçirir
ken, şunu görüyoruz: Faşist devlet
ler İspanyol faşistleriyle, demokrat 
devletler ispanvol hükümetivle be
raberdirler. Tabii', kullandıkları li
san bakımından. 

Bundan üç yıl öncP, Viyan& ve 
bütün Avusturyaa cereyan eden 
boğazlaşmalar henüz hatırdadır. Bu 
sefer aynı oyun, yalnız çok daha 
kanlı ve çok daha geniş bir ölçü ü
zerinden, İspanyada oynanıyor. Ve 
ispanyada da, kanlı süngülerin ar
kasında kara kaftanlı katolik papa
zını görüyoruz. 

İspanyada cumuriyet, serbest se
çim yolundan kuruldu. Reaksyon, 
yolunu buldu, iktidarı eline geçirdi. 
Kıralm avdet edeceği gibi sözler do
laştı. Fakat halkın cesareti bu teh
likeyi önledi ve ikinci bir serbest se
çim cumuriyetçileri, yenide.ı zafere 
iletti. 

Anlaşıhyor ki, Reaksyon, bu de
fasında da hareketsiz. plansız ve ka
rarsız oturmamıştır. Ve işte, neler 
yapmağa muktedir olduğunu gös
termiştir. Bütün memleketi bir kan 
ve ateş cehennemine cevirerek bin
lerce ve on binlerce i~sanın ölümü
ne sebeb olmak, memleketin parası
nı, cephanesini ti.iketmek, memleke
tin gemilerini ve silahlannı tahrib 
etmek.. Bütün bunlar, ispanyol fa
şizminin marifetleridir. 

lspanyada, bu dava nasıl biter, 
bunu bilmiyoruz. Yalnız aynı şey
lerin Avrupanm bir çok taraflarında 
cereyan etmesi, o kadar ihtimalden 
uzak olmasa gerektir. 

Fransız faşistleri 'Theure H .. dan 
bahsetmekte d~vam ediyorlar. "S 
saati çalınca .. " iktidarı ellerine ala
caklarmd:m bahsedivorlar. Bu "S 
saati" nedir ve bu çalınca iktidar na
sıl ele geçirilir. bunu artık bu sefer
ki ispanya hadiseleri kafi mikdarda 
gösteriyor. 

Avrupa ve dünyanın sükuneti, 
çalışmayı ve yurdlarını inşa etme
yi seven milletler için en biiyük teh
like, faşist enternasyonalinin tees
süs etmesi ve bütün Avrupa için bir 
"S saati" tesbit etmesidir. Böyle bir 
enternasyonal'in mevcud olduğun
dan asla şüphe edilmemelidir ve ke
za gözden kaçırılmamalıdır ki, fa
şizm, kendi insanlarını, çok daha 
cerbezeli insanlar arasından tedarik 
etmektedir. 

Burhan BELGE 

Yugoslavya, lrak ve Afganistan 
ve İsviçre elçisi başbakanımızı 

baş bakanlan 
kutladrlar 

(Başı ı. inci sayfada) 

Başvekil General ismet lnönü; 

Başta Celaletmeab Kıral Hazretleri 
olduğu halde boğazlar meselesini görü
şen Montrö konferansını büyük bir a
laka ile takib etmekte ve sevindirici 
neticelerini beklemekte idik. Türk ha
kimiyetini Boğazlar üzerinde yeniden 
ihya eden mukavelenamenin imza edil
diğini Ekselans Şükrü Saraçoğlu tel
yazısında tebşir etmek lütfunda bulun· 
du. Tiirkiyenin kazandığı işbu hukuki 
ve siyasi parlak muvaffakiyet dolayı
sile kendim ve iş arkadacşlarım namla
rına en samimi tebriklerimizi arzeder
ken, gerek devlet reisimizin ve gerek 
milletimizin ve hükümetimizin öz kar
deş Türkiyenin tutacağı her yolda par
lak muvaffakiyetler kazanmasını can
dan dilemekte olduklarını beyan ve de
rin saygılarımı sunarım. 

· Yasın Elhaşmu Reisülvüura 

Yasin Elhaşimi Haretleri, 
Reisülvüzera 

Boğazlar hakkında Montröde cere
yan eden ve ahiren hüsnü neticeye ik
tiran eden müzakerattan dolayı ba~ta 
Haşmetli Kıral Hazretleri olduğu hal
de dost ve komşu Irak hükümeti tara
fından gösterilen alakaya son derece 
mütehassis olduk. Bu vesile ile gerek 
namı devletlerine ve gerek mesai arka
daşları namına vaki tebrikata teşekkür
lerimi arz ve kardeş Irak hükümeti ve 
milletinin refah ve tealisi için en sami· 
mi dileklerimi derin saygılarımla tak-
dim eylerim. ismet lnönii 

Ekselans ismet lnönü, 
Ankara 

Montrö konferansının nihai netice
sinden ziyadesiyle bahtiyar olarak kı· 
raliyet hükümetinin hararetli tebrikle
rini kabul buyurmanızı rica ederim. 

Stoyadinoviç, Başbakan 

Ekselans Stoyadinoviç, Başbakan 
Belgrad 

Ekselansınızın, Montrö konferansı
nın nihai neticesi mün!sebetiyle yolla
mış olduğu tebrik telgrafından ziyade
sile mütehassis olarak gerek cumuriyet 
hükümet;nin, gerek şahsımın samimi 
teşekkürlerini kabul buyurmanızı rica 
ederim. ismet lnönü 

Ekselans ismet 1nö11ü 
Ankara 

Boğazlar hakkında elde edilen eyi 

netice ve muvaffakiyetten dolayı gerek 
Efgan hükümeti adına, gerek kendi a
dıma en samimi tebriklerimi yollamak
la kesbi şeref eyler ve türk cumuriyeti
nin terakki ve refahı hakkındaki emel
lerinizin tahakkuku için temennilerimi 
bildiririm. Muhammed Haşim 

Efgan başvekili 

Ekselans Muhammed Haşim Han, 
Başvekil Kabil 

Boğazlar hakkındaki müzakerelerin 
nihai neticesi münasebetile gerek ken
di namlarına, gerek Efgan hükümeti 

namına göndermiş oldukları nazik teb
rik telgraflarından dolayı gerek kendi 
adıma gerek cumuriyet hüklimeti adına 
Ekselansınıza samimi surette teşekkür 
eder ve Afganistanın refahı hakkında
ki en hararetli temennilerimi hi~diri-

rim. l smct 1 nöııii 

Başbakaıırrnızla İs'\'İçrc 
elçisi ara ıncla 

Ekselans General lsmet lnönü, 
lstanbul 

Ekselans Reisicumur Atatürkün 
müteyakkiz önderliği altında cumur . 
yet Türkiyesinin Montröde kazandığı 

muhteşem diplomatik muvaffakiyett~n 
dolayı derin tebriklerimi bildirir ve 
türk mileltinin sevincine samimiyetle 
iştirak ederim. 

lsviçre Elçisi Henri Martin 

Ekselans Henri Martin 
lsviçre elçisi lstanbul 

Ekselansınızın, Montrö konferansı
nın iyi neticelenişi münasebetiyle gön
dermek lütfunda bulunduğu tebrik tel
grafı müfadından ziyadesile mütehas· 
sis olarak, en samimi teşekkürlerimin 

kabulünü rica ederim. ismet inönü 

B. Fethi Okyara gönderilen 
telgraf 

İstanbul, 24 (A.A.) -1Esaslr müza
kerelere iştirak ettikten ve bunlar bit
tikten sonra sıhi lüzumdan dolayı 

imza celsesinden önce hareket etmiş o
lan murahhasımız Londra büyük elçi
si Fethi Okyar'a Aras ve arkadaşları 
tarafından aşağıdaki tel~raf çekilmiş
tir: 

Fethi Okyar 

Londr:a Büyük Elçisi 

Dün geceki son imza celsesinde he-

u ı: us 

B. Celal Bayar 
Kütahya ve Balyaya 

gidiyor 
Ekonomi bakanımız B. Celal Bayar 

madenler üzerinde tetkiklerde bulun
mak üzere bugün Kütahya ve Balyaya 
gidecektir. Bakan perşembe sabahı şeh
rimize dönecektir. 

B. Ali Rana Tarhan 
İz mirde 

İzmir, 24 (A.A.) - Şehrimi:ı:de bu· 

lunmakta olan gümrük ve tekitler ba

kanı B. Ali Rani bu sabah saat 9 da 

Çamaltı tuzlasına giderek yeni yapılan 

ince tuz fabrikasının ve bir çok müesae· 

selerin ve işçilerin yatıp kalkacakları 

binaların, mektebin ve hastanenin açıl

ma törenini yapmıştır. Çamaltı tuzlası 

direktörü mühendis Sezainin çalışması 

takdirlerle karşılanmıştır. ~abri.kada ba

kan şerefine bir öğle şöleni verilmittir· 

Şölende İzmir ilbayı ve parti başkanı Fa

zıl Güleç, müstahkem mevki kumanda

nı general Bürhaneddin ile bakanın re

fakatinde İzmire gelen mütchassıslarla 

tekitler genel direktörü Mitat Y enci ve 
İzmir basın mümessilleri bulunmuştur. 

Sam f uvarında 
' 

türl~ pavyonıı 

Pavyonumıızun uyandırd1ğı 

takdir ve alaka çok büyüktür 
Ankara, 24 - Beynelmilel Şam fu. 

varındaki türk paviyonu hakkında ga
zetelerde yapılan ne~riyat üzerine E
konomi bakanlığı tarafından gösterilen 
yakın alaka ve derhal alınan tedbirler
le kısa zamanda açılan yeni ve büyük 
paviyon hakkında Şamdan aldığımız 

maJUmatı bir kaç gün evel neşretmiş

tik. 
Bu defa Ekonomi bakanlığına ge

len malumata göre Türkiyenin fuvara 
geniş ölçüde ve muvaffakiyetli bir şe
kildeiştirak etmif olması müsbct tesir
ler husule getirmiş, gerek memleketi
miz hakkında ve gerek türk mamulatı 
ve mahsulleri etrafında takdirkar bir 
alaka uyandırmıştır. 

Bu hususta bakanlığa şu telgraflar 
gelmiştir: 

Ekonomi bakanlığı, Ankara 
Paviyonumuz hükümet reia ve erka

nı ile konsoloslar, banka direktörleri ve 
tüccarlarla diğer bir çok davetliler hu
zurunda parlak törenle açıldı. Paviyo
nun güzelliği ,teşhir edilen eşyanın te
nevvüü ve nefaseti, dekorasyon tekni-

ğinin mükemmeliyeti tam bir ın 
kiyet temin etmiştir. Binlerce si 
çinin tehacümü karşısında intUlll'4 
cak polisin müdahalesi ile temin ~ 
bilmektedir. Alınan neticenin 
çok fevkinde olduğunu arzederiJll. 

Komiser Bah• 

Ekonomi bakanlığr, Ankara 
Paviyonumuza gösterilen büy~ 

laka dolayısile fuvarın müddeti oo 
gün daha uzatılmıştır. Ziyaretçi ti 
emsalsiz dereceyi bulmuştur. M~ 
mıza talepler çoktur. Tafsilat ra~ 
arzedilıniştir. 

Komiser Baha 

Bay Celal Bayar, Ekonomi Bil 
Ankaıf 

Şam fuvarındaki türk paviyonı-' 
açılması Türkiyenin endüstri alanJ 
ki ilerleyişinin en güzel bir ni~ 
dir. Samimi tebriklerimi ve Türkiycf 
fuvara bu suretle iştirakinden do 
teşekkürlerimi sunarım. 

Beynelmilel şam fuvarı 
Genel Direktörü Aref 

Halkevinde Lozan Günü lılığımız bir noktadan, bir köşedenj 
ğildir. Onu hem bu yurda yaptığı 
sız büyük hizmetlerinden, büyük 
ziyetlerinden, büyük vasıflarındall 
layı hem de Büyük Şefin başardı 
emsalsiz işlerde büyük bir arkadafl 

(Başı 1. inci sayfada) 
cabında neler yapabileceğini yer yüzü 
artık çok iyi anlamıştır .. 

Yurddaşlarım, 

Sizin yüksek şahsınızda kahraman 
ve asil türk milletinin büyüklüğünü ve 
onun milli iradesi olan Ulu Şefimiı 

Atatürkü, türk ismetini ve çalışma gü
cünü temsil eden İnönünü saygı ile se

lamlıyoruz. 

Lozan bayramımızın bize büyük oir 
zafer daha kazandıran yıldönümü kutlrı 
olsun . ., 

Hıfzı Oğuz'un bu çok alkışlanan ve
ciz söylevinden sonra Sümer Bank hu
kuk müşaviri Dr. Münip Hayri Ürgüb
lü, Lozanın siyasi ve hukuki bakımlar
dan tahlili ve esaslı şekilde bir incele
me mahsulü olan konferansını verdi. 
Münip Hayri bu konferansında Loza
na gitmeden önceki vaziyeti, Lozana 
ne gibi şartlar altında gidildiğini, Lo
zandaki büyük mücadeleyi ve bunun 
neticesinde kazanılan büyük zaferi gü
zel bir tarzda ortaya koydu ve çok al
kışlandı. Bundan sonra kahraman or
dumuzun manevrasına aid bir filim al
kışlarla seyredildi ve bütün halk, Hal
kevinin list kat salonlarını geçti. Bura-

yeti murahhasamızm teklifi üzerine 
konferansın Zatı devletlerine hürmet 
ve muhabbet hislerini iblağa karar ver
diğini saygılarımızla arzeder ve sami
mi tebriklerimizi sunarız. 

Aras Davas Menemencioğlu 

General Gündüz Sadık 

Doncınnıamız Çanaklmleden 
ayrıldı 

Çanakkale, 24 (A. A.) - Bugün ~
at 12 de limanımıza veda eden şanlı 
donanmamız umum subay ve erleri ge
milerin sancak ve iskele küpeştelerin
de dizilmiş ve sahilde kendilerini uğur
lamağa çıkan on binlerce halkın coşkun 
tezahüratiyle Mecidiye tabyası sırtla

rında mevki alan kara askerlerinin ve 
jandarma erlerinin selam merasimine 
mukabelede bulunmuşlardır. Bu canlı 
ve heyecanlı ayrılışın filmi alınmıştır. 

lngiliz, fransız, alm"n ve tiirh 
mezarlarına relenk konul:lu. 
İstanbul, 24 (A.A.) - Haber aldı· 

ğımıza göre Çanakkalede bulunan fırka 
kumandanı, Gelibolu yarımadasındaki 
İngiliz, fransız, alman ve türk mezarla
rına birer çelenk koydurmuştur. 

B. Hdzı Oğuz, söylevitıi verirken 

da, İsmet İnönünün Partimiz tarafın
dan Ankara halkevine armağan edilen 
fotoğrafları alkıs.lar arasında yerine 
asılırken Halkevi başkanı İçel saylavı 
Ferid Celal Güven içli bir heyecan ve 
vekarh bir sesle şu güzel söylevini ver
di: 

Ferit CeUi.l Giiven'in söylevi 
- Arkadaşlarım; 

Harb meydanlarında üzerine aldığı 
ağır vazifeleri büyük bir liyakat ve i· 
sabetle ve büyük şefin irade ve dileği
ne çok uygun bir şekilde yerine geti· 
ren, İsmet İnönü Lozan sulh masasına 
aynı büyük inan ve azimle gitmişti. A
Ateş hatlarında, kavğa meydanlarında 

kaybettiklerini, masa başında kaz.ma
caklarını sanan, g0rgu::.i , diploması me
haretlerinde inanlı devlet adamları yan
lış bir hesabın aynını da masa ba~ında 
yaptılar. 

B. Ferid Celal Güven, Lozanda baş
bakanımızın, yaptığı büyük gayretler
le, sulhu temin ettikten sonra yurdun 
kalkınması uğrunda sarfettiği emekle
ri de canlı cümlelerle anlattı ve sözüne 
söyle devam etti. : 

Yurda büyük hayrı dokunan, yeni 
Türkiyenin her millete örnek teşkil e
decek kadar varlıklı, geniş, vatandaşın 

siyasi akidesine, milli seciyesine her 
türlü manasile iktidar ve kıymet veren 
Partimizin, evimizin dıvarlarma asıl

mak üzere bize armağan ettiği bu bü

yük devlet adamının fotoğrafları böyle 
bir günde dıvarlarımıza asmak şerefine 
nail edişinin bahtiyarlığı çok biiyük
tür. Ve ona hürmetimiz, sevgimiz, b::ığ-

duğu için severiz. ' 
Onun bu güzel fotoğrafları, E\': 

zin dıvarlarmda, onun siyasi, iç 
ve her türlü yeni hayatımızda g~ 
diği varlıkların bir kitabı olarak 1"' 
yol gösterecektir. • 

Kutlu olsun arkadaşlar. 
Ferid Celal Güvenin sıksık a11' 

nan bu söylevinden sonra halk, Ata 
kün Halkevi salonlarındaki resiJIS .J 
büstünü de saygı ile ziyaret ettir&"' 
sonra haklı coşkunluk tezahürlerile 1' 
kevinden ayrılmıştır. 

İstanbuldal{i töre 
İstanbul, 24 ( A.A.) - Kurtulı.ıf 

vaşında tiirk kılıcının kazandığı b 
13 sene önce bütün dünyaya kabul 
tiren Lozan andlaşmasının imzal~ 
nrn yıldönümti, bugün parlak bir 
renle kutlandı. 

Tören Üniversite konferans salo~ ~ 
da yapıldı. Lozan gününü kendi IJI" 

ramları olarak kabul eden hukukÇ 
yüksek tahsil gençlıginin tamaınell 
cabet ettiği bir toplantı yapmıtla~ 

Törene istiklal marşile başland1• 
sözü üniversite rektörü B. Cemil JJ~ 
aldı. Rektör,Lozanla Montrö ara• 'JA 
ki farkı izahla başlıyan sözlerin~ 
zana takaddüm eden günlerin bir :~ 
çesini yapmak ve Lozan görüşmeler 
çetin safhalarını anlatmakla devalll J 
ti. Lozanın manasını, o günlerin iı• (,ı' 
ruhiyesine dönerek tahlil eden B·.,, 
mil Bilse!, kurtuluş savaşının •"!' 
te<=.kil eden "kayıdsız ve şartsız isti)l .... 
gayesinin bu hakkı tanımamakta .'IJ'. 
eden bütün dünyaya kabul etti~l 
sindeki büyük ehemiyeti izah etti· 

Profesör Etem Menemencinİ"• 
1 · etirt zanın hukuk bakımından ehernıY 

11 
zah eden söylevi de alkışlar art

5
' 

bitti. Hukuk fakültesinden Hayrtı" 
S l 'h .. ı·~in bil sa ve a ı , munevver genç ıg 

dönümündeki heyecanlı ihti asıarııı• 
lattılaf' ve tören nihayetlendı. bil 

Salondan çıkan gençler, k•~'er ~ 
bir kütle halinde Taksime gıttı~llı,ıi 
Cumuriyct anıtına bir çelenk kOY "~ 

Gümüşhanede dnlu Y3~cft 
Gmüşhane, 24 (A.A.) - va; t1 

detli doluyu takib eden Y• aıu~ tll 
seller gelmiştir. Sel bazı b hç 1 

11 

etmiştir. 

nka Birası Orman Çiftliğ: de c 
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S<JN Di.4KiK .. 4: ı 
B. Leon Blum l..ıondra l{onusmalarında 

' 
varılan neticelerden memnun 

l tal yan ve alman hükün1et leri Brüksel' de toplanacak 
konferansa resmen davet edildiler 

Londra, 24 (A.A.) -B. Blum, Lond
ra'dan alınan neticelerden tam surette 
memnun olduğunu bildirmiştir. 

Fransız dış işleri oakanı B. Delbos, 
Polonya ve Sovyetler birliği büyük el
çileri ile küçük antant memleketleri el
çilerini kabul ederek kendilerine Avru
pa sulhunun, umumi bir hal sureti bulu
narak, tarsini için bir konferans toplan
ması neticesine varan Londra müzakrre
leri hakkında malumat vermiştir. 

B. B1um, tamamen iyileşmiş olan 
Ramsey Macdonald ile görüşmüştür. 

Roma, 24 (A.A.) - Fransız büyük 
elçisi B. dö Şambrön ile İngiltere ve 
Belçika iş güderleri, İtalya dış işleri ba
kam kont Ciano'yu birlikte ziyaret ede- ı 
rek kendisine Londra toplantısı sonun
da neşredilen tebliği vermişler ve üç dev-

Jetin, İtalyayı önümüzdeki beşler kon
feransına iştirak etmiş ıörmek arzusu
nu bildirmişlerdir. 

Bertin, 24 (A.A.) - Fransız büyük 
elçisi ile Belçika elçisi ve İngiltere iş 
güderi birlikte alman dış işleri bakan
lığına giderek B. Fon Noyrath orada ol
madığından, siyasal daire genel direktÖ· 
rü B. Dikhoff'u görmüşler ve Londra
da üç memleket delegelerinin vardıkları 
neticeleri bildirdikten başka yapılan da
vete alman hükümetinin elvedşli cevab 
vermesi temennısini izhar eylemişler
dir. 

Londra, 24 (A.A.) - B. Eden, Al-
manya ve İtalyct iş güderlerini kabu e
derek kendilerini Fransa ve Belçika mu· 
rahhaslan ile yapılan müzakerelerden 
resmen haberdar etmiştir. 

San SellastiP-nİn şarkında İspanyol 
asileriyle h ··ı{ü met kuvetleri 

aı~asında l)üyül\: l)ir harlı olacağ-ı sanılıyor 

Fransa sınırına yakın semtlerde vaziyet çok gerğin 
1spanyadaki ihtil§l, hükünıetin veya 

P.silcrin lehine bir §ek.il almadan devam 
etmektedir. Dün saat 18.30 da asilerin 
lt!adridin şimalindekl Sierra • Guarda
ramn'da tamamen yenilmiş oldukları 

bildirilmişse de lransrz dış bakanlrğı, 
sağcı gazetelerin ispanyaya hükümet 
tarafından silah verildiği hakkındaki 

haberini tekzib etmektedir. Fransrz hii· 
kümeti ispanyadan ayrılmak istiyen te
baasrnı taşımak için Madriddcki elçili
ğinin emrine harb gemileri vermiştir. 
Barselondan hareket eden 1000 kadar 
fransrz tebaası M arsilyaya varmrşlar

drr. Bir ingiliz k ruvazörü de 50 kadar 
İngiliz tebaasını Marsilyaya çıkarmış· 
tır. 

Hendaye, 24 (A.A.) - Havas ajan-
sından: 

Bugün öğleden sonra San Sebasti
eniıı şarkında büyük bir muharebe ola
cağı kestirilmektedir. Asilerin Pamp
Jünden gelmekte bulunan mühim kuv
vetler tarafından kovalanmakta olan ön
cüleri şimdi Oyarzun'un cenubunda ve 
San Sebastiene on beş kilometre mesa
fede bulunmaktadır. 

Halkçılar cepheı;i, şehrin yollarını 

müdafaa edecek ilk bir hat ile Oyarzun 
v~ İrun arasında ikinci bir hat vücuda 

getirmiştir. 
Bu böl ~ede dün akşamdanberi top 

sesleri işitilmekte. a,.·nı zamanda tüfek 
sesleri gelmektedır. 

Bu akşam yabancıla-ın burad:> bu
lunmakta olan İngiliz harb gemilerine 
bindirilmesine te ebbüs edilecektir. 

Fransız - isımtıyol . mırı 
'yalanırıda :r.mziyet 

Hendey, 24 ( A.A.) - Ha .. ·as ajansın
dan; sınır, kapalıdır. Bir İspanyol tay
yareı;i tarafından atılan bir bomba, tam 
bir sınır işaretinin üzerine düşmü~tür. 
l<'ransız toprağında kırılan smır isare
tinin parç.ılarına rastlanmıştır. Bisiatu 
ismindeki fran ız kasabasına, İspanyol 

tayyartlerinin hedeflerini şaşırmama-

lan için, fransız bayrakları çekilmiştir. 
Her tarafta hususi ihtiyat tedbirleri 

alınmıştır. 

Hendeydeki milletlerarası köprüye 
yaklaşılması yasak edilmiştir. 

Fontarabi, 1run ve San Sebastien 
bölgeleri, örfi idare manzarası göster
mektedir. Halkcılar cephesi komiteleri 
binalarının etrafında barikadlar vücude 
getirilmiş ve kum torbaları yerleştiril· 
miştir. Sil;ihh delikanlılar sokaklarda 
dolaşmaktadırlar • 

Fcsadcılardan birçok kimselerin tev
kif edilmiş olduğu haber veriliyor. 

Kadınl:u, kendilerine gösterilen ve 
hususi bir himaye altına alınmış olan 
yerlere sığınmağa çağrılmışlardır, 

Av Al\I KA IAHASlı TDA 

cınnı nın n..\ntsE: 
• 

{ 

)ak:anı 

e lUS iJ{İ 

ta ıl{ır et i 
Londra, 24 (A.A.) - Dün avam ka

maraı-mda Sir Con Saymen, işsizlik si
gortası kanununu müdafaa ederken mis
li nadir görülür çok ciddi bir hadise ol
muştur. 

İşçi mebuslardan B. Buçanan, baka· 
nı yalan söylemekle itham eylemiştir. 
Kamara reisi, işe müdahale ve B. Buça
nan hakkında tevbih karan vereceğini 
söylemekle telıdi:i etmiştir. 

Gene işçi mebuslardan B. Stefen 
Kampbell, sıhhiye bakam için ''Rezil 
fındık sı~am., demiştir. Bunun üzerine 
celsenin on sekiz dakika tatiline mecbu
riyet hasıl olmuştur. 

B. Buçanan ile B. Kampbell hakkın
da bir tevbih takriri kabul edilmistir. 

Kcımarcmm konuşmnforı bitti 
Londra, 24 (A.A.) - Avam kama

rasında çarşamba günü başlamış olan 
celse, bugün sona ermiştir. Bu celse, 

r lıksız, otuz dört saat devam etmiştir. 

Dün saat 13 de şehrimize ceviz büyüklüğünde dolu düşmüştür. Dolu 20 dakika 
kadaT sürmü~ ve bajj ve bahçelerde hasara sebeb olmuştur. 

ULUS S 11 YF/·:; 

İspanyol ihtilali feci bir safhaya g · • 

Hükümete göre 
vaziyet 

Madrid, 24 ( A • A • ) Gece 
yarısında cumur reisi B. Aza-
na, bütün ispanyol'lara hitaben radyo i
le bic beyanname neşrederek onları cu
muriyeti kurtarmağa davet ve teşvik ey 
lemiştir. Müşarünileyh, cumuriyetin da
ha şimdiden muzafferiyeti kazanmış ol
duğunu ilave eylemiştir. 

İç işler bakanı, general Lano'nun 
Sevil'deki vaziyetinin nazik olduğunu 
bildirmiş ve general Mola ordusunun 
Sierra-quadcrana'da bozğuna uğratılmış 
ve hükümet kuvvetlerinin her tarafta 
muzaffer olmuş olduğunu söylemiştir. 

Barselon'dan gelen bir telsizde fa. 
şistlerin bu şehri ele geçirmek üzere ol
duklarına dair bulunan haberler tekzib 
olunmaktadır. 

Madrid radyosu, eski başbakan B. 
Kuiroga'nın öldürülmüş olduğu şayia
sını tekzib etmiştir. 

B. Kuiroga, "öldürülmüş olduğu'' ha
berini gazetecilere bizzat kendisi tekzib 
etmiştir. 

J'alensh'atlan imik.tın lıiikiimcı 
mili;leri Mmlride vardılar 

Madrid, 24 (A.A.) - Valensiya'dan 
eelmekte olan i~i milislerinden mürek
keb \.ıir kuvvet, dün öğleden sonra Mad
rid'e varmıştır. Kendilerini kesif bir 
halk kütlesi bekliyordu. Yiiz kamyonla 
taşınan milisler, halkın alkışları arasın· 
da tüfeklerini sallıyarak ve yumrukları
m havaya kaldırmak suretiyle etrafa se
lam vererek Madrid'e girmişler, milis
lerin arkasından hücum kıtalannn men· 
sub motosikletcilerle sivil muhafızların 
otomibillcri geliyordu. 

Sevkiyatı, hücum kıtaları muhafızla
rı idare ediyordu. Kuenka eyaleti köylil
leriyle milisleri de bu harekete iştirak 

etmişlerdir. 

Asilere gö ·e vaziyet 
Sevil, 24 (A.A.) - General Lano, 

bu gece basın delegelerine beyanatta bu
lunarak şimalden Madrid'e doğru ilerle
mekte olan general Mola ordusunun 
Madrid'e 60 kilometre mesafede bulu-

-i raıısız senatosu 
Fransız bankası hakkın

daki projeyi kabul etti 
Paris, 24 (A. A.) - Senato, Fransa 

bankasına aid projenin heyeti mecmua
sını 77 reye karşı 196 rey ile kabul et
miştir. 

Meclis, projede pek ufak bazı deği
şiklikler yapmış ve bilhassa bankanın 
umumi heyet toplantısında müsavi su
rette birer rey sahibi olacak olan hisse 
senedleri sahihlerinin fransız tabiiye
tinde bulunmalarını istemiştir. 

Projeyi müdafaa eden B. Vensan, 
ezcümle şu beyanatta bulunmuştur : 

"- Memleketin kredisini tanzim et
mek işini bankanın iki yüz kadar fazla 
hisse scned sahiblerine bırakmak, ka
bulü asla caiz olmıyan bir vaziyet idi. 

Küçük ticaretin ve küçük enduııtri
nin bankada delegeleri yok idi. Ban
kayı, devletleştirmekle muaheze edil
diğimiz zaman şu suretle cevab veririz: 

Biz, bankayı devletleştirmiyoruz, de
mokratlaştırıyoruz, çünkü her hisse se
nedi sahibine birer ay yalnız b" • ır rey ve-
riyoruz. 

Memleketin !zhar etmiş olduğu &-fZU· 

ya uygur. yenı kanun sayesinde fran
gın alın yazrsının iyi ellere geçeceği
ne emin olabiliriz." 

Fili ·tinde 
Bir mektebe bomba atıld~ 

Kudüs, 24 (A.A.) - Dün Tel-Aviv 
mektebine atılan bir bomba, altı kişinin 
ağır surette yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Arab mahfilleri, İngiliz komisyonu
nun eyUHden önce gelmiyeceğine dair 
olan haberden dolayı haşnudsuıluk göa· 
termektedirler. 

• 

isyana iştirak eden askeri tayyareciler 

nan Somo-Sierra dağlarında bir muzaf
feriyet kazanmış olduğunu söylemi.ir. 
General, Madrid'in yakında ele geçirile
ceği kanaatinde olduğunu ve halkçılar 
cephesi liderlerinin şimdiden başşehir
den kaçmağa başlamış olduklarını ilave 
etmişti:. 

General, Madrid ve Barselon tara
fmdan yapılan tebliğlerin doğru olma
dığım söylemiştir. Mumaileyh, Barse
lonun faşist kuvvetler tarafından bom
bardıman edilmiş olduğunu ve yakında 
zabtolunacağını ilave eylemiştir. 

Asilerin niyetleri nedir? 
Raba, 24.(A.A.) - Jurnal gazetesi

nin muhabirine beyanatta bulunan Ssi
lerin reisi general Franko demiştir ki: 

"- Tanca üzerine yürüyerek ihti
latlar ~ıkarmak fikrinde değilim. Ancak 
isterim ki, hükümet gemileri bu limanı 
hareket üssü olarak kullanmasınlar. Aç
tığım hareket İspanyada kırallığın iade
sini veya müstebat bir diktatörlük ku· 
rulmasını katiyen istihdaf etmiyor. İs· 
panyol milletinin samimi hislerine ay
kın düşen hiç bir şey yapılmıyacaktır. 
Zafer elde edildikten sonra ordu tekrar 
kendi işiyle meşgul olmaya başhyacak-
tır.,, 

20.000 derı fazla ;;w 
Pariı, 24 (A.A.) - Şimali lap nya 

nıkeri kuvvetleri kumandanı general 
Mola'mn öldüğü hakkında Şt\yİalnr do
laşmakta ise de ıimdiye kadar ba hususta 
bir teyid haberi gelmemiıtir. 

Alxnnn haberlere göre ispanyadaki 
İç savaşta düne kadar yinni binden faz
la kişi ölmüıtür. 

ıllaclrid'dc bir lwftcılılı.· 
yi)·erek var 

Va§İngton, 24 (A.A.) -Amerikanın 
Madrid elçiliği ıchirde daha bir hafta
lık yiyecek olduğunu hükümetine bil
dinniıtir. 

Çetin savaşlar oldu 
Mndrid, 24 (A.A.) - Royter ajan

sındah: 

Dünkü gün, çok çetin savaşlarla ıeç
miştir. Şimdi hükümet kuvvetleri ile a
siler, Madrid'in şimalindeki dağlarda 

karşı karşıya bulunmaktadırlar. Hükü
met, elinde bulunan bütün takviye kıta
larmı sliratle şimala doğru aevketmek
tedir. Hükümet, bir tebliğ neşrederek 

kendi kuvvetlerinin muvaffakiyetleri 
hakkında teminat vermiştir. 

Bununla beraber asiler, ileri hare-

ketlerinin durdurulmamış olduğu iddia· 
sı)ıdadırlar. 

Royter ajansının öğrendigine göre 
V erity ve Veteran adındaki iki İngiliz 

torpido muhribin~ı bu sabah San-Sebas
tien'e gelmesi beklenilmektedir. 

llm11mi ı aziyette ılcğişildil.- yoh 

Paris, 24 (./'ı..A.) - Havas ajansın
dan: 

İspanya'dan, Cebelüttarik'dan ve 
fransız • İspanyol sınırından gelen son 
haberler, dün gece vaziyetin pek o ka· 
dar fazla değişmemiş olduğunu bildir· 
mektedir. İç muharebeler, bütün şidde· 
tiyle devam etmektedir. Bir çok şehir
lerde bir takım mahalleler, baştan başa 
birer enkaz yığını haline gelmiştir. 

l'i;y<•celi, İ<.·eccl.· ve mulırulwı 

liıtlığı 

Hukümetin bir çok yerlerde muzaf· 
fer olduğu muhakkak ise de elim bir su
rette hissedilmeğe başlanan yiyecek, 
mühimmat ve mahrukat yokluğu dola
yısiyle kaygı ve telaş artmaktadır. 

Asiler de aynı güçlüklere karşı koy
mak mecburiyetinde bulunuyorlar, fa. 
kat Madrid'i ele geçirmek için ümidsiz
ce gayretler sarfetmektedirler. Şimal· 
den gelen general Mola ve cenubtan ge
len general Lano paytahttan pek uzak
ta ceğildirler. Bitaraf devletler, lspan
ya'da oturan tebaalnrı hakkında son de
rece kaygı içindedirler. 

lrııriltcrerıirı Gcne;cıl Jo'rmıko·ya 
ilıtarı 

Cebelüttank'daki İngiliz makamları, 
asilerin ellerindeki tayyarelerinin ingi· 

liz topraklarını bombardıman etmeleri 

üzerine general ·Franko'ya şiddetli bir 
ihtarda bulunmuşlardır. General Fran
ko, Cebelüttarık'a cevabi bir nota gön
dererek İngiliz makamlarını yatıştıracak 
garantiler vermiştir. 

lrıgiltere l.•ımrıyol lıiil.·iirm•ti110 
tle ilıtı·aclcı lmlrmd11 

Londra, 24 (A.A.) - lngilterenin 

Madrid büyük elçisi, İspanyol harb ge· 

mileri Tanca'ın harekatlarında istinad 

onktası olarak kullanmağa devam ettık· 

leri takdirde viicude gelecek milletler

arası güçlükler üzerine İspanyol hükü· 

metinin dikkatini çekmek için emir al

mıştır. 

============================~ 

İtalya, Londra toplantısını 
hasmane bir hareket sayı)'Ol~ 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
Londra'daki üç devletin yapmış olduk
ları toplantının Homa'ya ka.rşı hasımca 
bir hareket nişanesi olduğu düşünce

sinde bulunmakta ve Avrupa'da her tür· 
lü işbirliğinde bulunmaktan kaçınmak 

niyetinde olduklarını ilave eylemekte
dir. 

Gazeteler, İtalyanın atıl bir vaziyet· 
te bulunmadığını ve geçenlerde akde
dilmiş İtalyan - alman anlaşmasının bu
nun bariz bir delili olduğunu yazmak
tadır. 

Messacero gezctcsi, diyor ki : 
"Avrupa'da işbirliği yapmamızın ta

zım şartı, zecri tedbirlerin tortularının 
<la kaldırılmasıdır,,, 

lngitt>re, <ı.'\k(•ri t(•minutı 
itlcınıe t•divor 

Londra, 24 (A.A.) .....:. İngiliz - fran• 
ı;ız • belçika müzakereleri sırasında y.c· 
ni bir Lokarno yapılmasını bekliyen 
fransız ve belçika delegasyonlarına a· 
çıkça anlatılmıştır ki, Lokarno anlaşma· 
larının Almanya tarafından fes1ıi iize· 
rine verdiği askeri teminatı İngiltere 

idame etmektedir. 

Ilriiltst•l IOJ>lurıtı. ı rıe zammı? 
Londra, 24 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre Lokarnocuların Brüksel konferan• 
sının tarihi, İtalya ve Almanyn'ya gön· 
derilmiş olan davetnamelere alınacak 

cevablardan sonra tesbit edilecektir. 



SAYFA~ 

Boğazlar mukavelesi ve 
dostluğu Tiirk--Bulgar 

«1922 askeri zaferiyle başlamış olan haklı bir kur
tarıcı eser, Kamal At atürk'ün Montrö'deki 

diplomatik zaferiyle tamamlanıyor ... » 

ULUS 

}Jk kısmını 22 temmuz tarihli sayı· 
mızda koyduğumuz bu yazının son 
kısmını da, yazılarımızın çokluğu 

dolayısile ancak bugün, özür dili
yerek neşrediyoruz: 

Boğazlarda kayıd altında 
osmanh hakimiyeti 

Ahdi devir denilen bu üçüncü zaman 
Sofya'da çıkan ve hükümetin orga- Montrö'de, her cihetten Bulgarista- Osmanlı • Rus muharebesi neticesinde 

nr olan La Parole Bulgare gazetesi bo- nr doğrudan doğruya alakadar eden aktedilen 1871 Londra konferansına ka-
ğazlar anlaşmasını gözden geçiren 21 milletlerarası ehemiyette bir dava mu- dar devam etmiş ve Londra muahedesi 
temmuz tarihli başyazısında şunlarr ya- vaffakryetle halledilmiştir. ile başka bir devir başlamıştır. Bu de-

zıyor: Fakat iki düşünce diğerlerine hakim virde Rusya ve İngiltere arasında bo· 
Dün, saat 22 de, yeni boğazlar mu- olmuş ve daha başlangiçtan beri Bul- ğazlardan Türkiye üzerinde nüfuz ic-

kaveleıi Montrö'de imzalanm19tır. Ay- gar hükümetinin durumunu tayin et- rası suretiyle azami istifade temini i-
nı saatte, askerlik dışı bölgenin türk miştir. Bu düşüncelerden biri iki kom· çin bir yarışma başlamıştır. 
kıtalarr tarafından işgali suretiyle, An· fU devlet arasındaki dostluk ve güve- Bir defa yunan sularında bulunan rus 
kara hükümeti yeni mukavelenin mcri- nin Bulgaristan için, Boğazlar hakkın- donanmasının boğazlardan geçmesine 
yete girdiğini dünyaya ilan etti. I~e- daki yeni mukavlenin hükümlerinden müsaade edilmişti. İngiltere derhal Ba-
malist Türkiyenin bir milli bayramı e- daha kıymetli olmasıydı. Serbestdeni- bıaliye müracaat ederek ı809 muahede-
hemiyetini alan bu hadise bütün mem- ze mahreci olmıyan bir kara deniz dev- sine göre ayni bakdan istifade talcbin-
lekette büyük törenlerle kutlandı. Jeti olmasına rağmen • Bulgaristan, de bulundu. Bu taleb Osmanlı devleti-

Türk milletinin sevincini biz çok i- türk talebinin boğazlar milletlerarası nin boğazlar üzerindeki hakimiyetinin 
yi anlıyoruz. Leman gölü kıyılarında deniz yolundan geçişi tahdid etmekte zafa uğradığını gösteriyordu. 
bu ayın 20 sinde imzalanmış olan muka- olması keyfiyetini hesaba katmadan ıs temmuz 1840 da ilk Londra mu-
vele, Kamil Atatürk'ün vatanına karşı bütün mütevazı yardımını Türkiyeden kavelesi akdolundu. Buğazlarm bütün 
kazanmış olduğu yeni bir liyakatin ifa- esir gememiştir ve Türk • Bulgar dost- devletlerin donanmalarına karşı kapa-
desidir. Sevr muahedesi, Avrupa ve luğunun Montrö konferansından. her h kalmasını istilzam eden İngiltere. 
Asyada birçok vilayetlerin kaybedilme- iki milletin menfaatine olarak, daha Avusturya. Prusya Rusya arasında ,ak-

izni iki japon harb gemisine verdi Ja
ponya sularında batan Ertuğrul gemi
sinden kurtulanları getiren bu harb ge

mileri İstanbula kadar geldiler. 
Rusya ve İngiltere bu devre esnasın- ı 

da boğazlara ait muahede ve mukavele hü
kümlerini işlerine geldiği gibi tefsire 
çalışmışlardır. Bu suretle osmanlı hükü
metinin zaafından istifade edildiği çok 
olmuştur. 

Osmanlı hükümeti bir aralık boğaz
lar yüzünden uğradığı ağır vaziyetler
den kurtulmak için boğazları tahkime 
çalıştı. Fakat devletler buna da mani o
luyorlardı. Buna rağmen bir kaç teşeb
büs yapıldı. Projeler hazırlandı ve Av
rupadan getirtilen mütehassıslara bu 
müdahale yüzünden iş gördürmek 
kabil olmadığından hükümet kendi vası
talariyle ufak tefek tahkimat yapabildi. 

Bu devrede Karadenizde Rusya ve 
osmanh devletlerinin yanında Tuna yo
luyla inen Avusturya peyda oldu. Müs
takil Romanya ve Bulgaristan da liman 
sahibi oldular. Bunların müdafaa ede
cek menfaatleri vardı. Bu vaziyet de bo
ğazlar meselesini daha mudıl bir ha
le koydu. 

l\lt.·~rutiyellt•n St•vr ,.e Lozan 'a 
kadaı• 

sinden başka, boğazları türklerin elin- kuvvetlenmiş olarak çıkmış olduğunu dedilen bu muka\'eleye mısırlı Mehmet 
·· ·d d' Al' Pa!\a tarafın t t F · t' k Mısırda yerleştikten sonra ingilizlcr den alarak İstanbul, Çatalca'da yerleş- umı e ıyoruz. ı ~ ı u an ransa ış ıra 

etmedı. Bıı mukavel ·ı b d .. t d ruslarm Çanakkale bogwazmdan Akdeni-
mlş olan yunan ordulariyle Boğaziçine Diğer düşünce de manevi mahiyet- · e 1 e u or ev • 

let bogwazları Mehmet Al' p a t ze çıkmasını arzu etmemekle beraber ve Çanakkaleye hakim olan itilaf do· tedir. Bulgaristan, Nöyyi Muahedesile 1 aş nın e- -
avu .. züne karşı mu"d f t w · ''h' osmanlı devletinin de Rusyaya kar"ı bir nanmalarının insafına terketmişti. Fa- tesis edilmiş olan bir eşitsizlik rejimi c a aa e megı ve ı- :ır 
mayclerı. altına'' almagw d ht tt'l sed gibi ibkasını, muhafazasını istilzam 

kat Gazi Mustafa Kemal'in muazzam altında bulunan devlet sıfatile cenub ı eru c e 1 er. 
Bu teahhüdleri ves'l · 1 Ak K eden bir siyaset takibine başladılar. 

zaferi Sevr andlaşmasını gömdü ve komşusu ve dostu tarafından yabancı 1 esıy e ve a • 
1923 Lozan andlaşması bunun yerini kontrolünden tam bir sı.gette kurtulmak radeniz boğazlarının kapalı bulunma- Avusturya Bosna Hersek'in kendisi-

sı hususunda osmanlı devletince "ka- ne ilhakı tavizine karşılık boğazların a-
aldı. Türkiye Şarki Trakya ile Çanak· için meşru yoldan açılmış olan müca-

dimdenberi mevzu olan kaideyi" kabul çılması siyasetini güddü. 
kale boğazının iki kıyısına yeniden sa- delede ona yardım etmeye kendini ma-
hib oldu. Fakat galib olmasına rağmen, nen borçlu ad ediyordu. Türkiye bo- ve teyid ettiler. Rusya, İtalya harbı ilan edildikten 

Mehmed Ali paşa meselesi hal edi- sonra doğrudan doğruya osmanlı dev-
Türkiye, boğazlar hakkında tahdid edi- ğazlar üzerinde tam hakimiyetini te-

lince bu defa Fransa da dahil olduğu )eti ile anlaşmak yolunu tuttu. Bir itti-
ci ve emniyetini tehdid altında bırakan sis etmekle ve onları yeniden askerleş· h ld d 1 tl . b' k 

1 
k 

a e ev e er yenı ır mu ave e a • fak projesi hazırlandı. Fakat Bedin mu-
bir rejim tesis eden bir hususi uzlaş- tirmek suretile milli emniyeti kuvve~- dettiler ki 13 temmuz 1841 tarihli bu ahedesine dayanan büyük devletlerin 
ma imzalamaya mecbur oldu. İşte dün lendirmekle, milletlerarası münasebet-

mukavele, asıl (boğazlar mukavelena- tazyiki buna mani oldu. 
Montrö'de imzalanmış olan mukavele lerde bir eşitlik ve adalet prensipi za- mesi) denilen mühim ve tarı·h·ı vesı'ka-

İtalya 1911 de boğazları zorlamağa ile bu rejim ortadan kaldırılmış ve Tür- ieri kaydetmektedir. Bulgaristan ve d 
ır. karar verince osmanlı hükümeti de yal-

kiye, yeniden boğazların askeri müda- diğer mağlub küçük devletlerin bu za- Bu mukavelede osmanlı devleti harb 
nız bir geçid bırakarak boğazları mayin-

faasınr hazırlamak hakkını kazanmış· ferden sevinmeye ve bunu kendi zafer- halinde olmadıkça boğazlarn ecnebi de-
- larla kapadı. Karadaki asker de artırıl-

tır. leri gibi telakki etmeye hakları vardır. niı kuvvetlerine kapalı bulunması kai-
dı. Ticaret gemilerinin boğazlardan ge· 

1922 askeri zaferiyle ba§.lamrş olan Öte yandan aynı gaLete, bir gün e- desi mutlak surette kabul edilmişti. ce geçmesini yasak etti. 

25 TEMMUZ 1936 CUMAFT:Sl 

şekilde müttefikler tarafından işgal e· 
dile bildi. 

yırtılan SPvrt• rrört• hooazlar ""' ~ 
10 ağustos 1920 tarihinde osmanlı hit 

kümeti murahaslarma kabul ve imza et· 
tirilen Sevr muahedesine göre : 

Kalikıratya'dan itibaren Marmara 
sahili ve Gelibolu yarım adası osınanlı 
hududundan hariç kalacak, yani Yuna
nistana bırakılacaktı. 

Akdeniz boğazının Anadolu sahitl 
osmanlı hakimiyetinde kalacağı için bo· 
ğazda karşılıklı iki hükümetin mülki· 
yeti cari olacaktı . Boğaza yakın ve kar
şı adalar da Yunanistana geçecekti. 

Bu adalarla beraber Gelibolu yarım 
adasını, Marmaranın şimal sal 'li kaıa 
larınr, Rumelide osmanlı hükilmetinc 
bırakılan dar parçayı, İstanbul, tzmi 
sancağını, İzmit körfeziyle Mannaran 
sahildeki kazalarını, Marmara adaların 
Çanakkale livasını, Edremite kadar 
Akdeniz sahili kazalarını ihtiva etmek 
üzere bir (Boğazlar mıntakasl) teşkil 
edilecekti. 

Bu sahada Cemiyeti Akvam kararla· 
rı tatbik edilecekti. Bütün devletlerin 
ticaret ve harb gemilerine boğazlar, li· 
manlar açıktı. Bu sular abloka edile· 
miyecek, hiç bir harb hakkı kullanıla
mıyacaktı. (Boğazlar komisyonu) deni· 
len bir komisyon osmanlı ve yunan del/ 
!etleri namına bu sularda kontrol hakki 
nı icra eyliyecekti. 

Komisyonda büyük devletlerin iki· 
eşr murahhas ve reyi, Romanya, Bul· 
garistan ve osmanlı devletlerinin birer 
murahhası ve reyi vardı. Ayrı aancagı, 
huıusi büdcesi ve teşkilatı bulunacak 
komisyonun vazifesi boğazlardan .ıeçid 
ıerbeatisini tcmindi. Devlet içinde baş· 
ka bir devlet olan boğazlar mıntakaı vf 

komisyonu hayalini, Anadolunun orta· 
sından Atatürkün dahak.Ar idaresiyle 
doğan yeni türk devleti bertaraf etti. 
Zaferle Lozana gittiğimiz .aman bofaı. 
lar için yeni bir rejim ihdas eden 24 
temmuz 1923 mukavelesi tanzim edildi 

Lozan \'t' boğazlar muka,•clesi 
hiikümleri 

haklı bir kurtarıcı eser, Kamal Ata- D t d 1 tl · f tl · r vclki sayısında Başbakan Köseivanof'un os ev e erın se are erme memu Bu vaziyet ticareti durdurdu. İngil- Lozan muahedesinin araziy,e aid hil• 
türk'ün Montrö'deki diplomatik zafe- ~ harb gemilerine izin veriliyordu. 1. Bulgar • Yugoslav doslugunun başka tere, Rusya protestoda bulundular. Fa- ki.imleri mucibince Türkiyenin Rume 1• 

riyle tamamlanıyor. bir devlete karşı bir tehlike teşkil ede- 1856 da Pariste bir boğazlar mukave· kat osmanlı hükümeti, İtalya taarruzu deki hududu bugünkü vaziyetini aldı. 
Fakat Montrö'de adaletle birlikte . v. h k d k. 1 . • f . lesi daha imzalandı. Bu mukavele ile h b İkı· tarafında ıs •er kı'lometrelı'k gayri mıyecegı ak ın a ı söz erım te sır e- devam ettikçe boğazları açmadı. Bu ar , ,. 

bir başka kurtuluş prensipi de zafer derken türk - bu/gar münasebetleri Karadenizin bitaraflığı ve boğazların boğazların müdafaası hakkivle hazırla- askeri bir mmtaka ihdas edilen bu hu· 
kazanmıştır. Tatbik edilemez hale gel- hakkında da şunları söylüyor: harb gemilerine kapalı bulunması kaide- nırsa ve idare edilirse cok kuvveti' d'l· dud Karadenizde (jezvaya) deresi pıall 
miş olan andlaşmaların barış yoliyle si devletler tarafından kabul edildi. 5,bından başlayıp Edı'rneyı· T:;rkı've"·e d·ı d'l . T k. A Gerçi, Balkan topraklarında Bulga- 1871 h d . ·1 1 d 1 . nanmaların bile burasını gecmiy c .. · 'c- - " " .ı 
ta ı e ı melen. ür ıye vrupanın mua e esı ı e osman ı ev etı· . . .. b' t "b ld bıraktıktan sonra Ege denizinde Enez~ 
b 1 k ristanla komşuları arasında daha verim- h k · 1 d .. t f'k rını gosteren ır ecru e 0 '·ı . 

u anı vaziyetinden istifade ederek ne, azer va tınl e ost ve mut e ı Balkan harbında yunan donanm1sı varıyordu. Boğaza yakın Bozca ada ve 
onu lozan andlaşmasmın tek taraflı fes- li bir elbirliği yapmak için gerekli şart· devletlerin harb gemilerine boğazları a- İmroz adası 

1
•1e Tav=n adaları da Tür• 

· 'ld' boğazı zorlamağa kendinde cürct ve r-
hi emrivakii karşısında bırakmak iste- lar henüz yeter derecede ol - çabilmek hak ve satahiyetı ven ı. 1-=yeve bırakıldı. 

kudret göremedi. Harb sonunda Akde- ıu ., 
memiştı'r Mecıru yolu tercı'h etmı·ş "C gunlaşmış dei!ildir. Fakat şurası da şiip-

• :ı • ~ Karışık durum niz boğazının iki sahili osmanlı devletin- Ak ve Karadeniz boğazlariyle Mal'• 
Milletler Cemiyeti paktının 19 un.:.ı he götürmez ki bu şartlar olgunlaşmak- de bırakıldı. mara denizi ve hava yoliyle gerek sulb 
maddesi hüklimleriİıi hatı:Ja.tarak L ı tadır. ve bulgar - yugoslav yakınlaşma- ı871 den ı908 meşrutiyet inkilabına . . · ve gerek harlı zamanlarında (Mürur ve 

dl ·a t ti.,. b .. l b. 1 b ' ı·v· 1 1 kadar devam eden ve arzettiüi hususi- Umumi harb boğazların vazıyetını 1 ?:m an aşmasının yenı rı. e ı. l me sının oy e ır e ır ıgıne enge o a- ~ v 1 k seyrisefain) serbcstisi kabul edildi. :Mul< 
1 · · d. l t•1 ld t k ·kA b' h 1 yetler itibariyle karışık durum diyebile- büsbütün değiştirdi. Bogaz arın apan-

rt esını ıp oma ı.- yo an or aya CJ'/· mıyacağı gitgide daha aşı ar ır a e ması müttefiklerinin Rusyaya bu yoldan veledeki bu serbesti gündüz gibi gece" 
ın~ştur. gelmektedir. Şimal komşumuzla, pek ceğimiz bir devir vardır. İ ye de ıumildir. Bir harbde Türkiye bi• 

Bu devirde Rusyanın boğazlar üze- yardıma mani oldu. ngiltere ve Fran- -r-· 
Doğrurldn doğruya alak:tlı bütün dev- güç olmayan daha bazı halledilecek sa donanmalariyle boğazları kendileri- taraf bulunursa bu ıerbestl sul'h zam'• 

rindeki siyaseti, (Herkese kapalı, rusla- ıı 
letler Ankara hükümcti t~ rafından ter· meselelerimiz vardır. Türkiye ile hal· ne açmak istediler. Filoları boğazı zor- nında olduğu gibi tam olarak cerey• 

ra açık) cümlesiyle hülasa edilebilir. Fa-
cih edilmiş olan bu yolu 1-akiki kıyme- !edilecek hiç bir ihtilafımız yoktur ve lamagwa başladı. Fakat türkün cihana edecektir. Türkiye muharib olmaa bit.• kat diğer büyük devletler buna daima 
tiyle takdir ettiler ve diplomatik teşeb- onunla mUnasebetlerimiz, günden güne örnek olan hamaseti, yoktan varettiği raf gemileri ve tayyareleri tefti' edebi~ 

mümanaat etmiflerdir. ı 
büsünü muvafık bir şekilde karşıladı- daha dostça bir manzara almaktadır. 1885 de İngitlere Aıyada müstemle- müdafaa hatlarında buna engel oldu. lecek, düşman gemilerini geçirmiyece 
lar. Türkiyenin davası daha o zaman Bogyazlar meselesi, bulgar hükümetine, ·ı Ate" fı•kıran büyük toplar türkün da- tedbirleri ittihaz edebilecektik. l)e\f]e ke meselesinden Rusya ı e aralarında T ,. C 
manen kazanrlmıştr. Türkiye cumuri- komşu cumuriyete güven ve dostluk ihtil§.f çıktığı esnada Karadenize donan- ha büyük volkanları söndüren göğsün- ler Karadenizde her zamanda ve ht 
yetinin sahih olduğu milletlerarası iti- hislerini apaçık bir tarzda göstermek ma sokmak istedi. Devletler boğazların de eridi. S • 18 mart 191S zaferi boğaz- halde her biri 10 bin tonilatoyu gec;1111

' 

bar, ittifakları ve dostlukları ve dış imkanını vermiştir. İngiliz donanmasına kapalı tutulması )arın geçilmez bir geçid olduğunu is • yen üç gemiye kadar bir deniz ku" ~: 
bakanı Rüştü Aras'm maHim mehareti tavsiyesinde bulundular. Osmanlı devleti bat etti. tini göndermek hakkını muhafaza c l 

gerisini tamamladı ve bu suretle Mon- s· • d b• h boğazları kapatmag-a hazırlandı. Fakat Denizden ve karadan yapılan hü- yorlardı. f 
ıır te ır seya at a trö'de dünkü neticeye varıldı. Bu hi- ingilizlerin bu arzusu tasavvurda kaldı. cumlar yüzbinlerce türk gencinin ka- Bir harb esnasında Türkiye bit::ır 

dise tarihi bir hakikati bir kere daha Siird, 24 (A.A.) - Halkevinin te- İngilizlerin düşünüşüne göre, osman- nına maloldu. :Fakat türk fehametine kalmışsa muhariblerin gemileıri fl1Jıt:ı• 
teyid etmektedir: Tahdid edici andlaş- şebbüsü ile şehrimiz öğretmen, talebe ve lı hükümeti isterse boğazlardan ecnebi ve fedakllrlığına yeniden parlak misal- velede ki tahdidler dairesinde boğaıliıl~ 
malar ebedi değildir ve bunların yeni- sporcularından mürekkeb bir tetkik he- bir devletin harb gem.ilerinin geçmesine ler kaydolundu. Boğazlar ancak Mon- dan gece ve gündüz geçeceklerdi " f 
den tetkiki harbı ifade etmez. yeti Ahlata gitmiştir. izin verebilirdi. Osmanlı hükümeti bu r}ros mütarekesinden sonra malum Türkiye boğazlarda seyrüsefaini güçle 

---===========================================================================================================================================~==-' 
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BiLiN~liYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH} BAYDAR 

Zekamızın bu hassasıdır ki fiziğin ve 
§İminin şaşılacak kadar çabuk ilerleyişine 
sebeb olmuştur. Canlı mahlukların fiziko - şi
mik tetkikinde de buna benzer bir muvaffakı
yet göriilmüştür. Claude Bemard'm düşünmüş 
olduğu p'bi şimi ve fizik kanunları canlılar ve 
cansız m'lddeler aleminde eştir. Mesela. kanın 

ve Oky~ .1os suyunun kaleviyetinin (alcalinite) 
sabitliğ' i ve adale takallusundaki enerjiyi şeker 
tahamn ürünün temin ettiğini ayni kanunlarla 
ifade er medeki imkan işte bu suretle keşfolun
muştur. Canlı mahlukların fiziko - şimik man
zarasını tetkik etmek yeryüzündeki diğer şey
lerin f ziko - şimik görünüşi.inü tetkik kadar ko-

laydır. Bu, umumi fiziyolojinin muvaffakıyet
le yaptığı vazifedir. 

Asıl fiziyolojik hadiselere, yani canlı mad
denin taazzuvundan doğanlara yaklaşılınca da
ha ciddi engellere rastlanılır. Tetkik olunacak 
şeylerin son derece küçük olmalan fiziğin ve şi
minin alelade tekniklerinin tatbikini imkansız 
kılar. Tenasül höcrelerinin aslının, bunlardaki 
kromozom'lann ve bu kromozom'lan terkib e
den genes'lerin şimik teşekkülünü hangi usul 
ile bulmalı? Halbuki, asıl bu küçücük cevher 
kütlelerinin bilgisidir ki esaslı bir menfaati mu
cib olabilir, zira ferdin ve beşeriyetin istikbali 
onların içindedir. Bazı nesicler - mesela asab 
maddesi - öyle naziktir ki bunların canlı hal
de tetkiki hemen hemen imkansızdır. Bize bey
nin esrannı açabilecek ve beyin höcrelerinin 
ahenkli iştirakini anlatabilecek bir tekniğe ma• 
lik değiliz. 

Riyazi formüllerin itidalli güzelliğini beğe
nen zekamız, ferdi meydana 2etiren höcrelerin. 

safra ve kan gibi mayilerin harikulade mürek
kebliği karşısında şaıırmış bulunuyor. O zaman, 
ferde fiziğin, şiminin, mekaniğin veya felsefi 
ve dini usullerin mefhumlarını tatbika kalkışı
yor. Fakat bunda pek muvaffak olamıyor, 
çünkü bizler ne fiziko - şimik bir sisteIJle ve ne 
de manevi bir prensipe irca edilemeyiz. Vakıa 
insan bilgisi diğer bütün bilgilerin mefhumları
nı kullanmalıdır. Ancak, kendine mahsus olan
ları da inkişaf ettirmek elzemdir. Çünkü o da 
zerrelerin, atomların ve elektronların ilmi kadar 
esaslıdır. 

Velhasıl, insan bilgisinin fizik, astronomi, 
şimi ve mekaniğin haşmetli yükselişlerine nis· 
betle ağır ağır ilerlemesi onunla uğraşılacak za
manın azlığında, mevzuun karışık olmasında, 
zekamızın şeklinde aranmalıdır. Bu güçlükler 
hafifletilmesi iimid olunamıyacak derecede mu• 
dildir. Bunlara ancak büyük gayretler sarfede
rek karşıgelebileceğiz. Kendi kendimiz hakkın· 
daki ilmimiz, hic bir vakit. fizi2in zarif basitlHzine 

ve güzelliğine erişemiyecektir. Onun ge)İflJles~ 
ni geciktirmiş olan unsurlar devamlıdır. Josıı 1' 
bilgisinin, diğer bütün ilimler arasında, en ço , 
güçlükler arzedeni olduğunu açıkça ortaya ko>' l 
mak gerektir. l 

M ka .k f' 'k • 
1
·
1
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'li l . hi ·-:ıi dtA e nı , ı:>.ı ve !ımı ı m erm mu. ti••~ l 
ğİ§tİrmiş olmalarının tarzı 

Cedlerirnizin, binlerce yıl zarfında, vücudl~: 
rmı ve ruhlarını şekline uydurmuş oldukları rıı iİ~ 
hitin yerini bir başkası almıştır. Bizler. bfb ~td 
kunetli ihtilali heyecansız karşıladık. Ha. tle-' 

bu ihtilal insanlık tarihinin en büyük h5°! 1 ri' 
rinden birini teşkil etmektedir, zira muh1

• \f\( 

nin herhangi bir tadile uğraması canlı ~ah~~ tı1 
üzerinde önünden kaçınılmaz ve d enn r cl~ıl 
rette tesirini gösterir. Demek ki atalarıır:'1ı ola" 
mevrus yaşama tarzına ve bunun netice•ıı ... ·şi1'4 
rak bizlere ilmin tahmil etmiş olduğu de81 ti\~ 
tiklerin genigliğini bütün hakikati ile ...... .,.o;r) 
elzemdir. (Sr-- 1 
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1 1 kisi er 
Memleketin dört bucağından sevinç telgr~f ları g~~i~or 

(lı · al t'e tahkimini nıüeyyid olan Jllorttro mukavelesının ım .. 
Boğazların ordumu= ta,.afmd ın hı§8 t afında co11kunlukla ve büyük te:zalıiirlerle kutlanırken 

l k lan zafer yur un er ar )l 1· .... :ası sureti e ·az<ını . ~ • ıl d n ~·e diğer ıesekkiillerden Parti Genel Sekreter ıgme 
k k .. ll · d nııllı cemıye er e "' ~ 

Parti te~e · ·u erın e~, . G ... t ni"" bu telgrafları sırasiyle ne§re deı·mn ediyor: 
b · k t luraf lar gt•lrnıştır. a ... e er .., H lk tn 
ır (O e e • . . n türk ulusuna kazandırılan varlık ve Belediye üyesi R. Demirh~n.. a . a . 
GEV."..::: Boğazlar ı:_ıukave:e.s.nı k~venlikten ve cu:nuriyet halle pa_rti· Gagabi Rıza, ~~lkt~ .zercıllın ~~~~~: 

muvaffakiyetle imzalandıgmı ı~ıte~ g_ • b husustaki muvaffakiyetlerın .. Hava kurumu uyesı tüccar.da. H . 
Yüksekovalılar bu büyük muvaffaki~~u tıdırur~·tu"~ru·· kutlar minnet ve şükranları- rahman, Halktan Baharzı~llı kl" amS ıbt, 

b ·1 ilt: şuk· en ° ' H lkt H" "tr Ahmet, Zıv n 1 a • candan tebrik eder ve u vesı e mızı sunarız. a an ıcrı ı . S b"li Hü 
ran ve minnetlerini derin saygı ve ~ev- İlçebay ve u:ay başkanı Denktaş ri, Halktan Haznemirli Alı, . u~ 1 ,. • • 
ei ile arzetmeği ı . "'ilt bilirler. . scyin, Keferzuzlu, Hadhadıklı .. aıt, 

Kaymakam ve Şarbay Tekın. VlÇE: Partimizin başarılarmdan o- Macit. 

ŞlRVAN: Türk .ısunun.~·~llar~dan lan Monrtö zaf·:iyle Lozanı kuvvetle§· HANl: Yurdumuzun bir c~ü olan 
berı. hallini en büyük amaç etıgı l.ot, . tirdil.. Bugünün heyecanı kalbiı •• :zdd.e boğazlarunızın tam istiklali h .. ızıyle ge-
ları 'ıtı"n"ın mı'll'ı m ~nf~at~ uygun olara. k sonsuzdur. Saygılarımızın kabulünü ı-

ıı - ceden başlıyan c~kun tezahurat v~ ~e-
M ntrö'de rnukavelenııı ımzalanması ıl- lcriz. Ö venç dalgalraı &on hadde gelmıştır. 
ç~izin her tarafında kutlanmakt~ v.e Demirspor başkanı Behçet r;;n, Türk gençliğinin kahraman halkımızın 
bilyük muvaff . ·yet 'e bu :ıesı:d .n~tı- Hava kurumu başkanı Mustafa . a: ıcı, büyüklerimize derin duygu ve sona uz 
Ceyi ike halkı namına tebrıklerını sar· halk namına parti t .. şkanı ~alım Şa • 

:ıı hı" nl .. r, Merkez muhtarı Şevkı Uluç say&ılarını sunarız. . 
1 1 1 . '" Uray Ba,.kanı Temuçın ıı arım a arzey erım. :ı 

!ke ve şart.ay Özalp SİLİFKE: Türk milletin:. yüksek . . t br'k 
3 

bir dehanın nuru altında knedi:oini her ER ÇİŞ: Montrö zaferimızı e 1 

gün medeniyetten medneiyete, başa- eder, h;rcış halkının partiye olan ıon· DERİK: Boğa:ılar mukav~lesinin 
imzalandığı haberini alan ilç.:mız halkı 
b .. ··k i coşkun' ·' ' yapar-uyu sev nç v: ·--

tirece,k tedbirler almıyacaktı. 
Türkiye ile sulh halinde bulunan 

devletlerin denizaltı gemileri boğazl:ıı • 
dan su üstünde geçeceklerdi. Askerlik· 
ten tecrid edilen mıntakada tahkimat 
yapılamıyacak, İstanbul ile .ci.va~ıntl~ ~e 
adalar kazasında azami on ıkı bın kışı
lik bir kuvvet bulundurulacak ve ter
ıane ile üs:oübahriler muhafaza oluna 
catkı. Bir türk mümessilinin reisli~in
de bir (boğazlar komisyonu) teşkil o
lundu. Fransa, 1ngiltere, İtalya, lspan· 

ya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, 
Rusya ve yugoslav devletlerinin de bu 
komisyonda delegeleri vardı. Bu komis
yon harb gemilerinin ve askeri tayj are
lerinin geçişlerine mütealhk hükümlere 
Hiyikiyle riayet olunup olunmadıgma 

bakıvordu. Boğazların sulan üzcnnde 
ifa ~deceği vazifelerinde Milletleı Ce
miyetinin himayesi altında bulunuyor· 
du, h.er sene vazifesini nasıl ifa ettij;i
ni bir raporla cemiyete bildiriy'.>r ve 
ticaret ve seyrisefain için her türlü 
aydah malCımatı topluyordu. 

r:dan başarıya, zaferden zafere daima ııuz saygı ve minnet ve şüınanlarmı &U• 

ıleri götüren fırkasına inanı vardır. narız. y·· .. k 
MemJeketin türk milleti için şanlı ta • Uray üyesinden Süleyma?. .oru ' 
rih sayfala. ı saklıyan mii-iı.. bit ... · .a· Şarbay Vasfi Bağatur, Uray uyesı ~eh-

1 met Kardeş, Kr.zııay kurumu baş aı:ıı sından duyulan emniyet k~yg':1 arının Şevket, Hava kurumu başkanı ldrıs 
rok eden Montrö muva_f~fkıy.etı habe: 
rini sevinçle öğrenen sılıfkelıler partı· Brdinç. 
mizin ve hükümetimizin bu büyük ba- KAZIMPAŞA: Boğaı~~~. işin~eki 
şarısını hürmetle eğilerek selamlar. parlak muvaffakiyetten ötur~ en :ru~ : 

Paı·ti başkanı ve belediye b.ı:ikanı S. sek teşekkür ve tebrik sevınçlerımızı 
U ğur, Halkevi başkanı 1. Bozbey, Ha- sunarız. Sonsuz saygılar. . . .. 
va kurumu başkam S. Baloğlu, Kızılay Belediye reısı Koyay 

başkanı A. Bayer, Çocuk Esirgeme ku· GARZAN: Büyük ulusumuzun yü~-
rumu başkanı M. Ertek, Ziraat. odası . t 

· d selmesini kendisine umde edınen ~ar 1• uaşkanı Nuri, Tıcaıet ve sanayı o ası h d 
d mizin kazandığı bog· azlar mı..l e sı mu-başkanı Durmuş Kara uman. h Ikın n 

BEŞ İRİ: Türk milletinin emniye• 
ve selametinin hedefi olan boğazlar işi
nin ulusun arzıısuna göre sonuçl-.. 
Montrö muahedesinden ötürü halkımı· 
zın duyduğu minnet ve ~eşekkürlerini 
yüce katını ... a sunarken partinin yun!. 
karşı görmekte olduğu değerli mesai • 
sinden doğan bu ve buna benzer her iş
de başarılar diler. 

Uray Başkanı H. Sevgi, Hava Kuru
mu Başkanı H. Fırat, Ziraat odası Baş
kam Hüseyin, Belediye üyesi A. Unat, 
Belediye üyesi F. Yılmaz, Halk namı
na Barınclı B. Tarhan, Belediye üye-

~i Yasin, Belediye üyesi C. Direkçi, 

vaffaikyetinden dogan Garzan a 1 

sevinç ve şükranlarını saygıyla 0una • 
rım, CHP. Bşk. zer 

PASUR: Yurdun ve ulusun kalkın· 
maı;ını umde edinen partimizin milli 
maksadlara uygun olarak boğazlar m':1· 
kavelesinin imzasından dolayı tebrık 
eder saygılarımızı t>unarız. 

Şarbay Eroğlu 

BİTLİS: Ulusal gün yeni bir gü • 
venlik veren yaratıcı partimize Bitlis 
l•alkının boğazlar muvaffakiyetiyle ta
şan minnet duygularını ve car.dan bağ
lılıklarını arzederiz. 

Uray başkam H . Hual, Halkevi baş· 

kanı Süerdem, Ticaret odası başkanı 
Nezir, Spor kulübü başkanı N. Barut, 

GERCOS: Bu dakikada Montrö za
ferinin sevinç dalgalarında çalkanan 
Gercüş halkının içten taşan tebrikleri
ni tUkran duygu ve minnettarlıklarına 
katarak sunar ve arzı tazimat eyleriz, 

Belediye reisi Nasıroğlu 

GENÇ: Ulus ve yurda emniyet ve 
varlık bahşeden ve bu müb .. ccel gt:nc 
kavup.n bUtUn halkla birli:.-te samimi 
teşekkUrat ve tebrikatımızı wnarız. 

Şarbay ve kaymakam Aykut 

YALVAÇ: Ulu şefimiz Atatürk'ün 
eri~ilmez dehasiyle yaratılan eşsiz za· 
ferlerimize ulusal güvenimizi tamamiy· 
le bağlar hakimiyetinin de katıldığı bu 
anda coşkun sevinç ve heyecanları ya
şıyan Yalvaçlıların aayın büyüklerine 
sonsuz saygılarını ıunarız. 

İleçbay, Parti Bşk. O. Koker, Urbay 
S. Aksoy, Halkevi B§k. H. Emek, Te
cim evi Bşk. Mustafa, Tarım e •ıi Bşk. 
H. Kutlu, Uçak kurumu Bşk. H. Ünlii, 
Kızılay Bşk. S. Mutlupınar. Ç. E. K. 
Bşk. Bilgiç. 

SARIKAMIŞ: Türk ulusunun ru
hunun en mukaddes köşesi olan parti
mize ve onun yüksek idarecilerine şu 
taşkın dakikalarımızda şükranlar, say
gılar sunuyoruz. 

Urbay K. Alkan, Parti Bşk. Kanbur 
oğlu, İlçebay N. Bozkurt, H . K. Bşk. 
Celal, Kızılay Bşk. Cavidan, Ç. E . K. 
B k. Uğuz. 

AMASYA: Boğazlar davasında ka

zanılan sıyasal zaferi tarihi ve mim bay· 

ramlarımızdan bir gün sayan Amasya

lılar bütün şehri baştan başa bayraklar

la donattılar. Saat • 17 • de önlerinde 

esnaf teşekkülleri olduğu halde kadın 

erkek kafile kefile belediye önünde top

landılar. Bu vesile ile sonsuz saygıları

mızı ve tebriklerimizi ıunanz. 

C. H. P. Üçok 

VAN: Yurdun kapılarına tam haki

miyet sevinciyle Cumuriyet alanında 

toplanan Van halkı büyük Önderin kur

tarıcı partisini saygı ve bağlılık hisle· 
riyle sel:imlamıJ ve duygularını el~t
mek ıerefini bize vermişlerdir. 

Vali S. Okay. şarbay Y. Yalın, hal
kevi M. Noydu, Ç. FS. K. Vaııf, KZ. 
K . R. Zümbül. 

SAYFA S 

Artvin bakır madenleri 
de işletilecek 

Artvin, 24 (A.A.) - Etibank'ca iş· 
letilmesine karar verilmiş olan Kovars
hane bakır madenlerinde işletme terti .. 
batı almak üzere şehrimize bir fen he
yeti gelmiJ ve tetkiklere başlaml'§tır. 

MadcnJ işletme karan muhitimzde 
büyük bir sevinç uyandımu~tır. 

Çek ve alman talebeleri
nin tetkik seyahati 
Gümüşhane, 24 (A.A.) - Van gölil 

etrafında coğrafya bakımından bir tet
kik gezisine çıkan ve doçetlcrimizden 

B. Ahmedin idaresinde bulunan Berlin vı 
Prağ üniversitelilerinden mürekkeb S4 

kişilik talebe grupu Uç gUn şehrim~zde 
kaldıktan sonra bugün Erzuruma hare
ket etmiştir. 

Talebeler §ehrimizde kaldıkJarr üç 
gün zarfında Çakır ve Edre göllerinde 
tetkikler yapmrşlardrr. Talebelere bele-

diye ve külUtr direktörlüğü yardımlard2 
bulunmuı ve işlerini kolayla tırmI§tır. 

Dün akşam öğretmenler tarafından 

talebeler şerefine bir ziyafet vertlmiş
tir. 

Ulus~un haftalık fransızca B) ''"' 

123 iincü ~ayı çıktı 

Hafta~ın siyasi hadiseleri - Res
sam ve müzeler müdürü Osman Hamdi 
için bir sanat yazısı - Türk tiltilnü i· 
çin bir etüd - Bir çok resimler ve 
kari ka türler 

1\1. T. A. 
Mecmuasının 

Birinci ,.e İkinci sayılan, ) t'
niclcn bulilhrılıyor. T. Haya Ku
rumu Geud ~1erkezinden ara
yınız. 

Adliye \ 7 eh:aletinclen : 
1 - Ceza mahkemeleri usulü kanunu ve tadilatı ile cürmü 

me~ut kanununun bir nüsha halinde ve en az beş, en çok on fonnh; 
ve türk ceza kanunu ile bu kanunun meriyet mevkiine vazına müte
allik kanunun birleştirilerek ayrıca bir n üsha halinde ve en az d~ 
kuz, en çok on iki forma. ~ikişer. bin) nüsha olarak şartnamesi daı
rcsinde pazarlıkla tabetttrıleccktır. 

Pazarlık usulile eksiltme ilanı : 

l(iitalıya lıi esi Direktörlüğün(len : 
Kapalı zarf usulü ile eksil tıne ilanı · 

Tunceli Nafıa Diı·ektörlüğüııden , 

2 _ B eher formasının tahmin bedeli on beş lira. 
3 _ Muvakakt tt>minat mikdarı 23 lira 75 kuruştur. 
4 _ Pazarlık 30-7-936 perşembe günü öğleden scnra saat 15 de 

Adliye Vekaleti Levazım Miidp rlüğü odasında toplanacak komis· 
yon tarafından yapılacaktır. . . . 

5 _ Pazarlığa iştirak edect'klerın bu hususa daır şartnamey ı 
Ankarada Adliye Vekaleti Levazım Müdiıriyetinden ve İstanbul· 
da Adliye Levazım memurluğundan i"?za m~kabilinde pa~asız al
maları ve pazarlık günü muvakkat temınat mıkdnrını havı sandrk 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyona müracaat etmeleri ilan 
olunur. ( 1684) 2-2987 • 

Taını v(~ r~· adastro 
Umum l\lüdürliiğünden : 

Tapu kadastro U. M. için nümune:oine göre pazaılıkla yaptırıla
cak dolapların muhammen bedeli metre murabbaı 37 lira ve resim 
masasının beheri 45 liraya ve merdivenin de 12 liradır. İsteklilerin 
% 7,5 pey akçesile 29-7-936 günü saat 14 de satın alma komisyanuna 
müracaatları. ( 69) 2-3225 

~ 11111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıu ~ 

~ rrürliiye Ziraat Bankası ~ 
§ MERKEZ MÜDÜRLUGUNDEN : ::: 

~ Bank~amıza l\11ü ahaka e ~ 
: Stajiyer Alınacal br ~ 
:= Müsabakaya girmek ı ın tercihen Lise mezunu ol- := 
§ mak veya orta ticaret mektebini veya orta mektep talı- :: 
5§ silini bitirmiş bulunmak ve lise mezunları 18 ve orta § 
5 mektep mezunları 16 dan az, yirmi beşten fazla yaş- ;;;;;;; 
~ ta olmamak şarttır. Müsabaka imtihanı 2 eylUl 1936 = 
S tarihinde Müdi!rlüğümüzde yapılacak ve kazananlar E: 
E§ otuz lira aylıkla stajyer tayin edileceklerdir. Bu staj- := s yerler en az altı ay ve en çok bir sene müddetle mü- = 
§ dürlüğümüz servislerinde staj gördükten sonra mes- ;;;;;;; 
~ leki imtihana tabi tutulacaklar ve bunda da muvaffak ;;;;; 
~ olanlar aylıktan (60) liradan az olmamak üzere muh- -
§ telif yerlerdeki bnkalanmızda münhal olan memur-
:= luklara tayin olunacaklardır. _ 

• Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar ara- = 

1 - 21 temmuz 1936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 7 ter:l· 
muz 1936 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 
ve talip çıkmıyan Kütahya Merkezinde yapılacak yanık lise binası
nın inşaat ihalesi 22 temmuz 1936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu inrant mezkur binanın ( 45002) liralık bedeli keşfinden 
şimdilik hülfısai keşif mucibince (29968) liralığından ibarettir. 

3 - Bu i şe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi . . 
Nafıa işleri şeraiti umumıyesı 

Hususi şartname 
Keşif huUi.sa cetveli \ 
Projeler 

1stiyenler bu şartname ve ev~~ı 1,5 lira bedel mukabilinde vi
layet Nafıa Müdürlüğün~en al~bıl.ı~ler. . . 

4 - Eksiltmeye girebılmek ıçnı ıatcklının (2250) lira muvakkat 
teminat vermesi lazımdır. 

5 - İsteklinin pazarlığa girmezden evel Nafıa Vekatetinden a
lacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet Nafıa Müdürlüğüne gös-
termeğe mecburdur. (97) 2-3233 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
ı - İdaremizin Kayseride yaptıracağı 33223 lira 28 kuruş ke§if 

bedelli idare binası inşaatr kapalı zarf usuliyle götürü olarak eksilt-
meye konulmuştur. . . 

2 - Münakasa evrakı bır lıra. ~ltmış altı kuruş mukabilinde İn
hisarlar inşaat şubesinden alma~~lı-~. 

3 - Eksiltme 10-VIIl-19~6 gu~u saat 15 de lstanbulda Kabataş. 
ta İnhisarlar Levazım şubcsındekı alım, satrm komisyonunda yapı-
lacaktır. . 

4 - Muvakkat teminat 2491 lıra 74 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ihale gününden en az 3 gün cvel İnhisarlar in

şaat şubesine gelerek d_iplo~.alı Mühend~s veya mimar olduklarına 
dair vesikalarını ibraz ılc munakasaya gırebilecekleri hakkında bi
rer vesika almaları lazımdır. 

6 - Tekliflere aid kapalı ~adları ihale günü en geç saat tam on 
dörde kadar ismi geçen komısyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş ~malıdır. (4190) 2-3202 ----------------
Ululcışla ilçeaylığından : 
1 - Ulukı~la Kasaba ve köylerinde yapılacak (28860) lira (68) 

kuruş bedeli ke§fi olan _(28) te~ ve (32) çift göçmen evinin kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesınde talıp çıkmadığından ihalesi on gün 
müddetle uzatılmıştır. 

2 - İlk teminat akçesi (2164) lira (70) kuruştur. 
3 - İhale 27-7-936 günü saat 14 de Ulukrşla İskan komisyonun· 

da yapılacağından taliplerin müracaatları. (72) 2-3214 

\ ; 

1 1 

acağı bankamızdan alınacak şartnamelerden öğreni- ;;;;;;; 

r. "dd · 2 S Lisemizde mevcut köhne eşyanın 27-7-936 pazartesi gUnQ saat Müdürlüğümüze en son müracaat mu etı 9 a- = ıs de açık artırma ne satılacaktır. İsteklilerin mezkQr gün ve saatta 

Satılık Köhne Eşya 
Ankara Erkek Lisesi Direktörlüğünden: 

1. • ıstıos 1936 dır. 2-3205 5 okulda mUte~ekkil komisyona ınUra~aat tımcletl ilan olunur, 
1111111il111111u11111111111111111111111111 lll l il l llll lll lll lll l llllllJlll lllllllllllUlllll lll ' 1-3224 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Tunceli Vilayeti Pulur ''Ovacık., 
kazasında yapılacak iki bölüklük Askeri Kışla inşaatı) 

Keşif bedeli 29300 lira 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tcsviye i turabiye, Şose ve Kargir in:-aata dair fenni şart-

name. 
E - Hususi şartname . 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat, metraj cetveli. 
G- Proje. 
H - Dl"vlet demiryolları fenni şartnamesi. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilinde 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltmesi 31·7·936 tarihinde cuma günü saat 15 de Tunceli· 

de Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2197-50 lira muvak· 

kat teminat vermesi, bundan başka aşa~ıdalci vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden işe girmesi için ehliyet veıikaıı 
6 - Teklif mektuplan yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 

ıaat evveline kadar Tunceli Nafıa Md. daireye getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliiine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplarrn nihayet 3 cil maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (53) 2-3190 

Valuflar Umum l\!Iüdürlüğünden 
İstanbulda şehzade başında kfirgir na tamam üç katlı binanın 

ihalesi 11-8-936 salı gününe tehir edilmiftir. Bu bapta 27, 31, 7/ 936 
ve 4, 8, 8/ 936 günlerinde neşredilecek ilanlara müracaat edilmesi. 

(70) 2-3213 

l{ızıllay Cemiyeti Gaz 
l\!laslce F abrilcası 

A~ık Artırma lJ:' 1 
Pirinç parçası 1000 Kilo 
Aleminyilm paraçsı 100 .. 
Pirinç tozu 300 I, 
Silomin 300 

" Lastikli kumaş 600 .. 
Keten bezi 400 

" Deri parçaları 800 
" Boş teneke, 1000 Adet 

Yukarda cinsi ve takribi miktarları yazılı artık m lzeme 
parçaları, 29 temmuz 936 çarşamba günü saat 14 de, açık art· 
turna suretile sathlacaktır. İsteklilerin belli giin ve saat te Ma· 
mak 'Gazmaske Fabrikasında hazır bulunmaları. 2-3203 

. ; ..• ·;ıı-·,,,··.ıaır-· ;, . ,. "'' ~" ~~ 
... .~ ~ l (\.~ ..... j~ .... ,. ~ .. - • 



SAYFA 6 ULUS 

Çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

~~~Fakat, yalnız birP'LIT 
tenekesi üzerinde asker resmi yoks·a 

F L İ T deilldlr. 

Fena ve tesirsiz hasarat öldürücü ma
yiler almakla para;,ızı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve FLIT'ln sahtelerin
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bir FLiT olduğunu ve siyah kuşaklı 
as"er resimli sarı tenekeler içerisinde 
satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu te. 
nekeler mühürlü olduğundan her türlü 
hiyleden arlcllrler. Hakiki FUT kullanıl
dıkda bütün haşaratı öldürebilirsiniz. 

Adliye Vekaletinden : 
Yenişehirde Temyiz binasında şartnamesi mucibince bir oda~a 

yaptırılacak seyyar ah~ap dosya raflarının p__a_za~lıkla Y.apt_ırı~acagı 
ve pazarlığın 22-7-936 tarihinde icra edilecegı ılan edılmış ~se d~ 
pazarlığa iştirak etmek istiyen tali~lerin hususvi şartnamesındekı 
şeraiti haiz bulunmadıklarından y7nıden ~azar.hgı? yapılmasına ka
rar verilmiş olduğu cihetle şeraıtı kanunı~eyı haız ol?nlarm mu
hammen bedeli 464 lira 18 kuruşun% 7,5 gu olan 34 lıra 81 ~uru.ş
luk muvakkat teminatı nakit veya nakit makamında olan tahvıl17rın 
maliye veznesine yatırılarak makbuzunun ve yahut banka .te.?1ınat 
mektubunun yevmi iha1e olan 30 temmuz 936 perş.~mbe glinu s~at 
14 de vekalet levazım müdürlüğü odasında teşekkul ede~ek k~mı_s
yona ibraz eylemeleri ve şartnamesini görmek i~t~yen ısteklılerın 
her gün levazım miidürlüğüne müracaat etmelerı ılan olunur. 

(96) 2-3232 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUÔUNDAN: 

1 - Mahcuz ve ipotek olup satılmasına karar verilen tapunun 
esas 131, pafta, 34, ada 214, parsel 12 numarasında kayıtlı ve Anka
ranın Yenice mahalesinBe Hastane sokağında kain bir ahşap ev aşa
ğıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Ev bir göz toprak odadan ibaret olup 
iki yüz lira kıymet konmuştur. 

3 _ Satış peşin para ile olmak üzere 28-8-936 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 - 16 ya ~adar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. . 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıym~tın 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bank.anın ten_ıına~ 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazıne tahvıllerı 
getireceklerdir. . . . .. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdır edılen kıymetın yuzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulP'"r'lığı takdirde 12-9-936 tarihine müsadif 
cumartesi giinü saat 10 kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artırana ihale olun ·. . 

7 - Birinci ve ikincı a •• ı malarda ihale bedeli ih:ıleyi müteakıp 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta~ 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle,?'esı 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. lşbu müddet zar~ında ıhale 
bedeli yatırılmadığı takdirde i?ale bo~u~acak .ve bu t~rıhden evel 
en yüksek teklifde bulu •• an talıbe teklıfı veçhıle almaga razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni~e!' o~ beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talıbıne ıhale 
edilecektir~ 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 
9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 

üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rım evrakı müsl>itelerie 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 15-8-936 tarihinde 935/13 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan prtna· 
memizi okuvabilirler. ~-3168 

Uşak Belediyesinden : 
Belediye Fen memurluğu münhaldir. 936 büdcesindeki licret (84) 

liradır. Bu miktar 937 senesinde artırılacaktır. Aşağıdaki fartları 
haiz olanlar vesikalariyle birlikte Belediye Reisliğine on beş gUn 
zarfında müracaat etmelidirler. 

1 - Türk tebaası olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş bulunmak 
3 - Nafıa Fen mektebi mezunu olmak 
4 - Resmi dairelerde çalıştı ise bunlardan aldığı evrak, serbest 

ise yaptığı inşaat ve buna mümasil i'ler için vesikalar. (95) 2-3231 

Karacal)ey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden : 

1 - Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiştirme çiftli· 
ğinin İsmet İnönü mevkiindeki Hanife deresi üzerine yapılacak 
sulama bendi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli on bir bin sekiz yüz doksan beş lira kırk yedi 
kuruştur. · 

3 - Eksiltme 14 ağustos 1936 tarihine müsadif cuma günü saat 
onbeşte Karacabey harasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı sekiz yüz seksen beş lira elli ku-
ruştur. 

5 - Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır. 
A - Mali sartname. 
B - Fenni şartname. 
C - Umumi plan 
D - Hend tafsilat resimleri 
E - Sulama kanalı ve tahliye arkları tulani maktaı ve tafsilatı • 

ref'..,nleri. 
F-:-- Ve diğe; evrak ve resimlerle Nafıa şeraiti umumiyesi. 

.. İ~~ı':~.?.~er bu evrakı bedelsiz olarak Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Mudurlugunden Bursa ve İstanbul Baytar Müdürlüklerinden ala
caktır. 

6 - İsteklilerin şeraiti kanuniyevi haiz bulunması ve 2490 nu
maralı kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemesi ilan o-
lunur. (4187) 2-3200 

Delikleri vı yarıklara FLiT tozu 
lıoyunuz • lluşaral, toza frm,ı;; 
lder etmez derhal (i/14r/er. 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMtSYONU İLANLARI 

İLAN 

1 - Trabzondaki kıtaat için 256 ton un alınacaktır. Tahmin be
deli 39680 liradır. Şartnamesi her gün kanunun beşinci maddesi mu
cibince aldırılabilir. Eksiltme 27-7-936 pazartesi saat on altıda 
Trabzon kalesinde garnizon binasındaki askeri satm alma komis
yonunda olacaktır. 

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

(1668) 2-2934 

İLAN 
1 - Tümen kıta'al:ırı için 417700 kilo yulaf kapalı zarfla 11 ağus

tos 936 salı günü saat l 7 de lzmitte tümen binasındaki satın alma 
komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tutan 20900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1567 liradır. 
4 - Kapalı zarflar saat on altıda makbuz karşılığı komisyon baş

kanlığına verilecektir. 
5 - İstekliler her gün şartnamesini komisyonda görebilirler. 
6 - İsteklilerin kanunun istediği behrelerle komisyona gelme-

leri. (1780) 2-3127 

1LAN 
1 - Safranbolu piyade alayı ihtiyacı için yüz s:ksen iki ton un 

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

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

da urbaylık binası dahilinde alay satın alma komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

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

İLAN 

1 - Tüm ihtiyacı için aşagıda cins ve maliyet ve teminat mik
tarları yazılı ia~,e maddeleri hizalarında gösterilen şekil ve belli e
dilen zaman ve sııatlerde 23-7-936 dan itibaren eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Eksiltme Sarıkamışta askeri satın alma komisyonunda }·a
pılacaktır. 

3 - Şartnameler 8arılcamışta askeri satın alma komisyonundan 
parasız olarak alınabilir. 

4 - Kapalı eksiltmelerde isteklilerin teklif mektupları ile aşa
ğıdaki maddede istenilen vesaikle belli edilen ihale zamanından bir 
saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. Hariçten isteklilerin 
belli edilen saatten bir saat eveline kadar yetiştirmek şartile ve 
2490 sayılı kanun mucibince ve istenilen vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını postaya vermiş bulunacaklardır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yeni sene ticaret vesikaları ile ve 
bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektupları ile 
teklif mektuplarını belli edilen zamandan evel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. (79) 

11k ihale 

Cinsi 
Kuru 

Miktarı 
kilo Lira 

teminat tarihi 
Lira ku. 

günü saati şekli 

çam odun 
Sığır eti 
Düz kırma 
fabrika unu 
Sade yağ 
Arpa 

350000 35000 2625 00 10-8-936 pazartesi 10 kapalı 
225000 2250 1687 50 10-8-936 15 

800000 104000 6450 00 10-8-936 17 
38000 24700 1852 50 1 l-8-936 Salı ıo .. 

800000 24000 1800 00 11-8-936 .. 15 
2-3229 

İLAN 

1 - Tümen kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo kuru 
ot satın alınacaktır. 

2 - Kuru otun beher ki lo suna 3 kuruş fiat biçilmis ve tutarı 
7200 liradır. · 
.. 3 - İhalesi 10 ağu~tos 936 pazartes igünü saat on dört buçukta 

tumen satın alma komısyonu binasında yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci teminat akçelerile olan 540 

lira ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ile Bay
ramiç tüm satın alma kon_ıisyonuna müracaat etmeleri. (77) 2-3227 

İLAN 
Miktarı muhammen B. İlk teminat 

Cinsi Kilo Lira Lira 
Sade yağı 3200 2560 192 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 3200 kilo sade 
yağı 14 ağustos 936 cuma ~ünü saat 14: 17 ye kadar açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır. İsteklilerin 192 liradan ibaret ilk teminat
larını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli 
gün ve saatte mektep satın alma komi•w<'nuna gelmeleri. 

(60) 2-3223 

iLAN 
1 - Tümen kıt:ıatının ihtiyacı için kapalı zarfla 240 bin kilo ku

ru ot satm alınacaktır . 
2 - Kmu otun beher kilosuna 3 kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 1 O ağustos 936 pazartesi p.ünü saat on dört buçukta 

Bayramir. ti.imen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihale~en bir saat evel teminat akçeleri olan 540 

lira ve ihale kıtnnnunıın 2 ve 3 üncü maddesindeki vesika ile ihale· 
den bir S:tat f"VPl J...n..,;~,,n,,:ı miir::a.-~<>t ,.t,... .. 11' .. ; t~q, .., ~~~ ... 

25 TEMMUZ 1~:~ C X ~ ·~ 

Nafıa Bakanlığından: 
30 temmuz 936 pe_rşembe gü_nü saat 15 de Ankarada .Nafta : 

kanlığı malzeme eksıltme komısyonu odasında 200.000 lıra muh ıi· 
men bedelli 4000 ton Kreozotun pazarlıkla eksiltmesi yapılacakt dl 

Şartname ve mukavele projesi 10 lira mukabilinde Ankara 
Nafıa Bakanlığı Malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin 30 temmuz 936 perşembe günü saat 15 de Nafıa s:; 

kanlığından alınmış müteahhitlik vesikası ile birlikte AnkarJ ~ 
Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonuna müracaatları 
zrmdır. (68) 2-3212 ~ 

Adana Belediye Riyasetinden~ 
1 - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde kullanılmak ü:ı•" 

Belediye anbarına teslim (25-50) ton soğuk asfaltın satın alındl" 
sı açık eksiltmeye konmuştur. . 

2 - İstekliler asfaltın tahlil vasıflarını ve imal tarihini biJdırfl 
vesaik ibraz edeceklerdir. .~ ' 

3 - Nakliye, sigorta, gümrük, bilumum vergi ve resim ve dııt 
masraflar müteahhide aittir. • 

4 ..:. Yapılacak tekliflerle usulü dairesinde yatırılmış % 7,5 ıı: 
betinde muvakkat teminat akçesi makbuzu veya banka mektll 
gönderiln:ıesi Hizımdır. 

5 - İhale ağustosun 10 uncu pazartesi günü saat onbeşte Adaııl 
Belediye encümeninde yapr1acaktır. 

6 - Muvakkat teminat (275) liradır. (94) 

Karamür.--el l(aymakamlığından 
Karamürselin Altunizade Çiftliğinin Subaşı mevkiinde in~ 

mukarrer ve tahmini bedeli keşifleri (23299) liradan ibaret olan 
çift ve bir tek ki ceman 81 göçmen evinin komisyonda mevcut 
§if ve planları mucibince Reze. Tokmak, Kilit, Cam ve çividen ga 
ri bütün levazımı müteahhide ait olmak üzere 15-7-936 günündd 
itibaren 20 gün müddetle yapılmaları açık eksiltmeye konulmuşıuı 

Bu şerait dahilinde isteklilerin teminat mektup ve akçeleri)'Jt 
beraber ihale günü olan 5 ağustos 936 çarşamba günü saat 16 da ~ 
ramürsel hükümet konağındaki komisyona müracaatları. 

(52) 2-3189 .;. 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL 
SATIŞ MEMURLUÖUNDAN' 

İpotekli arsa bedeli olup satılmasına karar verilen 6438 lira rnıJ" 
harrer kıymetinde olan 215 No. lu bir kıta belediyece 22 nisan ~~ 
tarihli ve 642 No. Ju kanun mucibince arsa sahiplerine verilen ~ 
nomın birinci satışı 1 ağustos 936 cumartesi günü saat 10-13 de ~ 
lediye satış salonunda aleni müzayede ile yapılacaktır. Mezkur gtı 
de yukarda gösterilen kıymetin yüzde 75 şi verilmediği tak.tirde ~ 
kinci satış 8 ağustos 936 cumartesi aynı yerde aynı saatte yapılr 
caktır. Talip olanların bu kıymetin yüzde 7 buçuğu nisbetinde pef 
akçelerile birlikte mahallinde ha:ı:ır bulunacak memura müracaatlr 
rı ilan olunur. 2-3240 

1'iirk Hava l\.urunıu 

GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

.lüyill{ ikrarrıiyc35.000 Liradır 
15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

J\ıluğla Vilayeti Nafıa 
Müdürlü!fündeıı' o 

1 - Muğla cumuriyet meydanında mevcut kaide üzerinde 1otJ' 
türk anıtı için bir kongur açılmıştır. 

2 - Bu kongura bütün Heykeltraşlar girebilir. 
3 - İstekliler meydanın umumi vaziyet planı ile anrt kaid 

planlarını Muğla ilbaylığından parasız olarak alabilirler. ,..., 
4 - Anıt üç buçuk metre uzunluğunda Askeri ilniformalı /."' 

türk heykeli olacaktır. 
5 - Heykelin duruş vaziyeti heykeltıraşın düşünüşüne ~ 

serbest bırakılmıştır. 
6 - Anıt bronzdan dökülecek montajı heykeltıraşa aid olaca~ 
7 - Müsabıklar teklif mektuplariyle resim ve tabii cesarne •• -.. 

1/5 küçüklüğünde alçıdan modellerini nihayet 1. Eylfıle ka" '1 
Muğla İlbayhğma göndermiş bulunmalıdırlar. 

"Teklif mektuplarında eserin bu şartlar içinde yapılması iç 
istenilen para miktarı sarahaten yazılmalıdır." 

8 - 1. Eylülden sonra gelecek teklifler kabul edilmiyecektİ~ 
9 - Teklifler Muğla İlbayhğındaki encümence birleşecek 

kem heyetince birinci seçimi yapıldıktan snora abideler komisyoıı" 
na gönderilecektir. • '-

10 - Abideler komisyonunca kesbi katiyet edince eseri beğeıt~~ 
sanatkara 150 lira, ikinciye yüz, üçüncüye yetmiş be§ lira mükll""':' 
verilecektir. 

11 - Eseri birinci derecede beğenilen sanatkarla 2490 sayılı ~ 
nunun hükümlerine göre mukaveleye girişilecek, ikinci ve üçü~ · 
nün eserleri alıkonularak diğerleri isterlerse sahiblerine iade ed 
lecektir. (4174) 2-3181 

Elel{trik Sirketinden : 
~ 

Cereyan Kesilmesi 
Ziraat Enstitüleri civarındaki İçme Suyu Filitre istasYO" 

nunu 26. 7. 1936 tarihinde elektrik febekemize bağhyaca~~ 
mızdan aynı günde saat 8 den akşam saat 17 ye kadar Eth • 
Keçiören ile Yüni~ Mensucat Fabrikası ve Ziraat Enıtitüler1 
civarlarında ve Çubuk'ta cereyanın kesilmesi mecburiyeti ııı
sıl olduğunu şirketimiz muhterem abonelerine arzeyler. 

Kiralık 

Ev Aranıyor 
Yeni9ehirde 4-5 odalı bahçe

li ev aranmaktadır. Ulusta B. A. 

2-3221 

İş Bürosu 
Yenişehir Kızılay yanı !'lO, 
Emlak alım satım v_e h~~ 

lü nakliye işleri J{erıın 

'J' 1 • 'l <V> '7 



25 TEMMUZ 1936 CUMARTESi, 
c 

Is Banliasına memur 
.:1 

alınacak 

KREM 

. ~ 
f k d egane sıhhı ~ Kumral. Sarışın, Esmer her tene teva u e en Y • • ~ 

kremlerdir. Cildi besler, Çil, [.eke ve si~ilceleri ~a~ıle~u;~=~~ ~~ 
eder. Yarım asırdanlıeri kibar mahfellerın takdır ıle ~ 
dıkları ııhhi güzellik kremleridir. İ 

KREM BA LSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM .EDİL R i 

ı - Krem Balsamin yağh gece içfn penbe r~nklı 

2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli ·ı :~:~~ 

1 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz re~klı ~" 

~ 4 - Krem Balsamin acı badem gece için penfle renklı. 
lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 

Beyoğlu - 1sranbul 
~~~~~~~~~~""ı=t.ıı~~~~~~~~~~~~~~~~~l&llı17Mll• ~~ ... ~~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Ankara Valiliğinden: 
1 _ Kızılcahamam yatı okulu için odun, gaz, boyalı ispirto ah· 

nac:ı lctır . 750 
A _ Odunun en çoğunun tutan 1000 lıra en azının tutarı 

liradır. 360 r d 
B _ Gazın en ._0 ğunun tutarı 4SO lira en azını~ tutarı ıra ır. 
ç _ Boyalı ispirtonun en çoğunun tutarı 80 lıra en azının tuta-

rı 40 liradır. .. ·· ·1 t b" as nda en-2 _ Açık eksiltme 6-8-936 perşembe gunu vı aye ın ı • 
cün1eni " imi önünde saat on altıda yapılacaktır. . <rt. • 

3 _ İ stekliler şartnamede yazılı muhammen ~edelın ı~ _7.5 nıs-
b · d ı · para t"hvilat esh m \•e banka mektubu ıle gelebılırler. 
etın e ' l • n d . k .. 1 "' - .. 

4 _ Şartnamevi görmek istiyenler Ankara kültür ıre tor ugu-
. 1 2-3108 ne m;irı-rıı~sın er. ----

Miina {asa İlanı 
c. H. P. Genel Sekreterliği tarafından aşadaki malzeme müna

kasa usulü ile alınacakttr: 
12 Adet portatif se~li sine~1a gösterici ma.kinası ile yedek aksamı 
l2 .. Ben :r. in'e miıteharrık grup elcktro1en ve yedek aksamı. 
Muhtelif ufak malzeme 
ı _ Mal .. emenin tahmini tutarı (3S.020.-) liradır. 
2 _Muvakkat teminat (2626.SO) liradır. 
3 _ Mı.inakasa kapalı zarfla yapılacaktır. 

4 _Münakasa 10 ağ ustos 1936 pazartesi günü saat 15 de C. H. 
p Genel Sekreterli - inde yapılacaktır. 

· s _ Tel.lif me'ctupları Ankarada C .H. P. Genel Sekreterliği 
ve İstnnbulda C. H. P. Başkanlığı tarafından parasız olarak veril
mektedir. 

6 _Teklif mektupları en son 10 agust s 1936 pazartesi giinü sa
at (2) ikiye kadar C. H. P. Genel Sekreterliğine verilmiş olmalıdır. 

(1) 2-3130 

Çauakl{ale Vilayeti Daimi 
Encümeniden : 

Yapılacak iş Keşif bedeli Muvakkat T. 
Biga - Karabiga yolunun 6.600-21-979 20264 L. 3S K. 1519 L. 83 K. 
Kilometreleri arasında 9954 M. kısmının 

tamiratı esasiyesi 
1 - İstekliler bu işin keşif, şartname ve d" ğer cvrakl .. rını Anka

ra. İstanbul. İzmir. Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
2 - Eksiltme 31.7.936 cuma günü saat IS de kapalı zarf usuliyle 

J)aimi Encümende yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin müracaat) n 2490 sayılı kanuna uygun olmakla 

beraber şosa inşaatı yapmış o uklarına dair N afıa Vekaletinden 
verilmiş ehliyeti fcnniy vesikasını teklif mektuplarına koymala-
.. , Hizımdır. (3637) 2-2794 

Dahiliye V ekalctiıı den : 
Nüfusu on binden fazla şehir ve kasabalarımızın su projeleri 
isale işlerinin gerek münferit ve gerek grup halinde yaptırılaca
ve bu işlerin belediyeler Bankasınca finanse edileceği hakkında-
28-4-936 tarihli ilanımız üzerine belediyeler imar heyetine mura
tta bulunan ve bulunacak olanların aşağıdaki tasrihat d ıir~ıin
müracaatlarını tamamlamaları rica olunur. 
ı - Şimdiye kadar yapmış oldukları su ve i~e suları işlerine 
r bonservis ve referanslar. 
2 - İktidarı mali vesikası 
3 - Şirket halinde oldukları takdirde şirketi temsil ve şirket na

na müzakereye salahiyettar olduklarına dair Vekaletname. 
Alakadarların yukarda gösteril<'n vesikalarla 27-7--36 tarih ve 

1t 14 de Ankarada Dahiliye Vekaletinde belediyeler imar heyeti
mliracaatl müzakereye başlamaları ilan olunur. 
(Bu ilan b lc:diyeler imar heyeti için bir teahhüdü mutazaınmın 
ildir.) (4S) 3177 

Ut US 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Tunceli Nafıa ~Iüdürlüğiiııden: 

1 - Eksiltmeye konuln iş : c Tunceli Vilayeti Plümer kaza· 
sında yapılacak iki bölüklük Askeri Kışla inşaatıdır, » İnşaatın 
keşif bedeli 28800 liradır. 

2 - Bu işe aic! şartnameler ve evrak :ı;un1ardır : 
A : Eksiltme projesi, 
B : Mukavele projesi, 
C : Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 

D : Tesviyei türabiyc, şose ve kargir, inşaatına dair fenni 
şartname. 

E : Hususi şartname. 
F : Keşif cedveli, silsilei fiyat cedveli, metraj cedveli, 
G : Proj. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedeli mukabilinde 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29/7 / 936 tarihinden çarşamba günü saat ıs. de 

Elaziz'de Tunceli Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kdpalı zarf usulile yapıl~c~ktır. . 

S - Eksiltmeye girebilmek için isteklım~ 2160 lıra muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesı~alar~ haiz olup gös· 
termesi lazımdır. Nafıa Vekfiletinden işe gırmesı için ehliyet 
vesikası. 

6 - Teklif mektublarr yukarıda (3) üı~cü .madde~e . yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa daıresıne getırılerek eksilt
me komisyonu Reisliğine mal:buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile eyice ka
patılmış olması liizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4089) 2--3ı34 

t\nlcara ' 7 aliliğinden : 
1 - Etimesut yatı okulu için yiyecek alınac~ktır. 
2 - Bu yiyeceklerin en çoğunun tutarı 8294 lıra 15 kuruş en azı· 

nın tutarı ela 7422 lira 30 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zı.rf biçiminde y~pılacak~~r. 
4 - İsteklilerin ~artnameyi ;örmek. ıçın her gun A~kara kültür 

direktörlüğüne gelmeleri, artırma, eksıltme yasasına gore hazırlı
yacakları kapalı zarfı da % 7.S teminatı muvakbt.e ma~bu:ı:iy~.e bir~ 
likte 6-8-936 perşembe günü saat 16 da Ankara vılayetı encumenı 
daimi reisliğine vermeleri ilan olunur. (8) 2--3110 

Nafıa Vekaletinden : 
4 Eylül 936 cuma günü saat ıs de Ankarad~ Nafıa Bakanlığı 

Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 22000 lıra muhammen be
delli bir adet lokomobil ve teferrüatının kapalı zarf usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ankarada Ve
kalet malzeme dairesinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat ](jSO liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden alınmış mü

teahhitlik vesikası ile birlikte 4 eylül 936 cuma günü saat 14 e ka
dar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(1740) 2--3124 
-------------------------------------...;...--...;.__ 

Dahiliye Yek.aletinden : 
ı - Vekalet arkasındaki sahanın hafri ve tanzimi ile şevlerinin 

yapılması açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hafriyatın keşif bedeli 4128 lira 76 kuruştur. 
3 - Eksiltme 30 Temmuz 936 per§embe günü saat 15,S ta Dahi

liye Vekfileti binası içinde toplanan satın alma komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 310 liradır. 
S - İstekliler bu işe ait fenni ve mali şartna~elerle proje keşif 

ve fiat ceclvellerini görmek ve almak üzere her gUn Veka.Jet leva
zım bürosuna müracaat etmelidirler. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Veklileti yapı işleri U. Mü
dürlüğünden fenni ehliyet vesikası almaları şarttır. Bunun için iha
leden en az 8 gün evvel adı geçen Müdi.irlüğe müracaatları lazım-
dır. ( 16SO) 2-2940 

ııkara V aliliğiııden : 
Açık Eksiltme İlanı 

Eksiltmeye konan iş: Etimesut hükUmet konağının tamiı i. 
1 - Eksiltme 6-8-936 perşembe gilnü saat 16 da Ankara Defter

darlığı binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
2 - Tahmin edil~n ~edel 1~8~ lira 18 kuruştur. 
3 - Şartnamelerı gormek ıstıyenler her gün komisyona müra

caat edebilir. 
4 _ Muvakkat teminat bedeli 103 lira 90 kuruştur. 
İsteklilerin yukarda sözü geçen gün ve saatte 936 mali senesi 

ticaret ?da~ına ka?'ı.tl_ı ol~uklarına ve vi\liyet Nafıa MüdürlUğiin
den verılmış bu gıbı ışlen yaptıklarına dair kanuni vesaikleıi ve 
yukarda yazılı dipozito makbuziyle birlikte Defterdarlıkta kuru-
1an komisyona müracaatları. (1788) 2-3100 

Ankara Valiliğinden: 

Mevkii 
Aşağr 
Ayrancı 

Kapu No. 
13 eski 

Dipozito Miktarı 
Lira Kuruş 

4 50 

Metruke No. Cinsi 
?n4 B .. · ag ve 

bağhane 

Aylık muhammen 
bedeli icar 
Lira K. 

5 00 

Yukarda evsafı yazılı bağ ve bağhane 30-7-936 perşembe gunu 
saat on altıda açık artırma suretile icara verilecektir • 

İsteklilerin sözü geçen gı.in ve saatte hizalarında gösterilen di
pozito makbuzile Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

Ankara 

Mahallesi Sokağı 

(1718) 2-3021 

Valiliğinden : 

Ada Parsel Cinsi 

Beher metre mu
rabbaına takdir 

Miktarı edilen kıymet 
Lira K. 

1 so İsmetpaşa Uzun yol 318 10 arsa 162 M.2 
Dipozito Mikarı 

Lira K. 
18 23 

Yukarda evsafı yazılı arsa 30-7-936 perşembe günü saat 16 da 
açık artırma suretiyle satılacaktır. 

İsteklilerin sözü geçen gUn ve saatte hizasında yazılı dipozito 
makbuziyle birlikte Defterdarlıkta kurulan satı§ komisyonuna mü-
racaatları (1719) 2-3022 

SAYFA 7 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 992 lira 50 kuı'tlş olan 26 kalem kimya 

alatı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesini almak istiyenler htr gün ve pazarlığa gire• 
cekler kanuni vesaik ve 74 lira 44 kuruşluk teminatlariyle birlikte 
pazarlık günü olan 29 Temmuz 936 çar§lımba günü saat 15 de M, 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. (1061) 2-2921 

BtLtT 
936 senesi içinde alınacak Almankari Erat Binek eğer takımları• 

nı a1maya talip firmaların teklifleriyle birlikte şartname müzekke· 
resi için ıs Ağustos 936 gününe kadar M. M. V. Fen ve sanat Umum 
Md. ne müracaat etmeleri. (3S) 2-31SS 

BİLİT 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 170 kuruş olan on be~ bin içft 

yemeni kapalı zarfla eksiltmeye konulm~şt~r. .. . 
2 - İhalesi 3 - Ağustos - 936 pazarte ı gunu saat 11 dedır. 
3 - Şartnamesi 128 kuruşa Ko. danıalınır. 
4 - İlk teminat 1912 lira SO kuruştqr. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu.. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belfClerle birlikte teklif mek
tuplarım iahle saatından bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1716) 2-3020 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 997 lira 20 kuruş olan 46 kalem eczayı 
kimyeviye pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve pazarlığa gire .. 
cekler kanuni vesaik ve 74 lira 78 kuruşluk ilk teminatlarile birlik· 
te pazarlık günü olan 16 temmuz 936 perfembe günü saat 1l de M, 
M. V satın alma Ko. da bulunmaları. (1663) 2-2923 

BİLlT 
1 - Hepsine biçilen ederi 982 lira 10 kuruş olan 37 kalem fizilC 

ve atölye malzemesi pazarlrkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 28 Temmuz 936 salı günü saat 11 dedir. 
3 -- Şartnamesini almak iıtiyenler her gün ve pazarlığa girecek• 

ler pazarlrk günü ve saatinde 73 lira 6S kuruşluk teminatlarile bir .. 
likte M. M. V. satın alına Ko. na gelmeleri. ( 1662) 2-2922 

Kalorifer kazanları tamiri: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve 2922 lira 2S kuruş kcpf be· 

delli Genel kurmay kalorifer kazanları tamiratı işi yeniden açılC 
eksihmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 Temmuz 936 pazartesi günü saat 10 da M. M, 
V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 219 lira 17 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gire .. 

cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge• 
terle kanuni teminatları ile birlikte eksiltme gün ve saatında M. M, 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. (1659) 2-2919 

BİLİT 
l - Hepsine biçilen ederi 994 lira olan 33 kalem Barut )abura .. 

tuvarı alatı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve pazarlığa gire .. 
cek1er kanuni vesaik ve 74 lira SS kuruşluk ilk teminatlarilc birlik• 
te pazarlık günil olan 28 Temmuz 936 salı günü aaat 15 de M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. ( 1660) 2-2920 

B1L1T 
1 - Diyarbekirde yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltme,. 

ye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 240467 lira 15 kuruştur. tık inanç parası 
13274 liradn. 

3 - İhalesi 3 • 8 - 936 pazartesi saat 15 dedir. ' 
4 - Ke ·ifname, resim, ile idari ve fenni şartnamesini almak l" 

teyenler 12 lira S kuruş karşılığında komisyondan alırlar. 
5 - Eksiltmeye girecekler ilgili bulunanlar için 2490 aayılı ka., 

nunun 2, 3, üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlı • 
ğından ~lın~ası gereken fenni ehliy:tnameler için ihale gUnün. 
den sekız gun evvel mezkur Bakanlıga müracaat edilerek buradan 
da alınacak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behemehal veril .. 
me~i mecbur~ olan vesaik le. birlikte teklif ve tminat mektupların .. 
da ıhale saatınden en geç bır saat evveline kadra M. M. V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1745) 2-3024 

İLAN 
24 çeşit fizik tedavi labo.ratu- ve görmek istiyen bedelsiz ola .. 

var aletleri açık eksiltme sureti- rak M. M. V, Sa, Al, Ko, ııuna 
le satın alınacaktır. Tahmini l.ıe- müracaat ve münakasayı. gi.re • 
deli ( 4500) liradır. İlk teminatı ceklerin :> .90 sayılı kanunda gös, 
(337) lira SO kuruştur. İhalesi terilen vesaikle ve teminat mek .. 
10.8.936 pazartesi günü saat 10 tubu ile birlikte belli gün ve sa .. 
dadır. atinde satın alma komisyonuna 

Evsaf ve şartnamesini almak müracaatları. (1462) 1-2618 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

İLAN 
30. temmuz. 936 da müsaba

ka ile 18 - 28 yaş arasındaki orta 
mekteb ve lise mezunlarından 60 
istasyon memur namzedi alına
caktır. İmtihanda müsavi derece
de kazananlardan lise mezunla
rı ve ecnebi lisan bilenler tercih 
olunur. Askerliğini yapanlar ter
his tezkeresi ve askerlik yaşında
kiler de şubenin resmi bir vesi
kasını göstereceklerdir. Talihler 
istida ile Ankarada umumi mü
dürlüğe ve İstanbul, Balıkesir, 
İzmir, Afyon, Adana, Malatya, 

Kayseride işletme müdürlükleri· 
ne ve Mudanyada işletme imirli• 
ğine müracaatle mektch diplo• 
ması nüfus cüı:danı, askerlik ve• 
sikasının istasyon teflerlnce res• 
mi mühürle tasdikli birer sureti .. 
ni ve polis veya belediyeden bir. 
hüsnühal ilmuhaberini istidaları .. 
na bağlıyacaklardır. İmtihanlar 
Ankara işletme merkezlerinde ya• 
pılarak kazananlara 57 lira ücret 
verilecektir. Talihlerin imtihan 
yerlerine gidip gelmeleri parasu 
temin olunacaktır. ( 1664) 

2-3061 

İnhisarlar Umum l\'lüdürlüğünden : 
1 - 7 - 7 - 936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konulan 16262 

lira 80 kuruş keşif bedelli Milastaki İdarehane binası inşaatına is· 
tekli çıkmadığından bu iş yeniden aynı ıekilde eksiltmeye konul .. 
muştur. 

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

~ - Ekstlime 30 - 7 - ~36 perşembe ~ünü saat ı l de Kabataşta 
lnhısarlar Levazım Şubeşındeki Alım Satım Komisyonunda ya• 
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar 1nhi ar .. 

lar ln~aat şubesine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı mu .. 
\•~ffakıyetle yapmış olduklarına ve diplomalı mimar veya müben • 
dıs bulunduklarını gösterir vesaik ibraziyle ehliyet v ı.• ası al • 
dıktan sonra eksiltme evrakını istemeleri lazımdır. 

6 -- Kapalı zarflar ihale günü saat 10 a kadar komis} on Tci ine 
makzuz mukabilinde vermiş olmalıdır. (3926) 2-3 8 . 

Dahiliye Ve aleti re ı: 
8-7-936 tarihinde Belediyeler imar he. ·eti f 

teşkilatına alınacak memurlar için y H) n il n 
cede müracaat vaki oldugu cih t b n n 
lunulmaması ilan olunur. ( 46) 
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l\1avi ve Ozalid l{ağıtları üzerine 

SÜMER BANK 
Um ımi l\1iidiirlüğünden: 

Müsabaka imtihanlarının tehiri 
Lise mezunları hakkında 3ı Temmuz 1936 tarihinde yapıla

cağı gazetelerle ilan edilmiş olan müsabaka imtihanları, nam
zetlerin as'·eri kampta bulunmaları dolayısiyle 10 ağustos 1936 
tarihine tehir edilmiştir. 

Talip erin müracaatı 3 ağustos ı936 tarihine kadar kabul 
edilecektir. 2-3207 

l\f aııisa Valiliğinden : 
Manisa memleket hastanesine alınacak {2651) lira 47 kuruş be

deli ke ifli ( 137) kalem ilaç ve tıbbi malzeme eksiltmesine iştirak 
eden olm:ı d ığından eksiltme müddetinin 31-7-936 cuma günü saat 
on bire kadar uzatıldığı ilan olunur. (73) _2_-_3_2_2_6 __ _ 

Saınsun C. H. Paartisi 
Başkanlığından : 

Samsun a yapılacak H.alkevi binası proje müsabakası neticelen
miştir. Altı Ok Rumuzlu ve Ankara Nafıa Müdürlüğü İl Mimarı 
Be~et ttn.,., ı•a aid proje birinci, Akgün rumuzlu ve İstanbulda Ka
raköy P l t Mimar Şevki Balmumucuya aid proje ikinci olarak 
~hap cd"lmistir. (4189) 2-3_2_0_1 ____ _ 

l{ii ··r Bak:aıılı~ Satmalma 
'-

l{o misyon undan : 
Bakanlık otomobili için alınacak tahminen 6340 litre benzin açık 

eksiltmeye kon .ılmuştur. !steklilerin şartnamesini görmek üzere 
her gün gereç Direktörlüğiine ve eksiltmeye gireceklerin de ı4-8-
936 cuma p:iinü saat 14 de Gereç Direktörlüğünde müte~ekkil ko
misyona Mııhammen kıymet 1680 liranın % 7,5 teminatı olan 126 li-
ralık te-n:n.,t makhu.,.u ile mii.racaatları. (63) 2-3198 

Ankara İcra Dairesi İflas Memurluğundar 
Ankarar;ın Keçiören mevkiincle kain tapunun cild 28 58/ 44 No. 

da kayıtlı ""rkm tarik şimıılen kısmen kilise yolu kısmen Bolu m_e
busu A~' lıa~ ı kısmen kayalık arazii haliye garben kısmen tarık 
kısmen i ,.,darma yfü:haşısı Sami bağı kısmen altın oğlu toron el
yevm jan brma alay kumandanı binbaşı Derviş cenuben kısmen ara
zii baliye ve kısmen tt1rik ile mahdud 35 dönüm bir evlek 264 arşın 
bağla ba~'hnnesi ve Ankaranın hisaraniya mahallesi kapanhan atpa
zarı mevl ' inrle kain yemini çubukı:u zadeler mağazası yesari mu
kaddema ' 1'1 al A leksandır elyevm eml~ki milli yeye ait mağaza, ar
kası Ale ı>'1cltr arsası, elyevm emlaki milliyeye aid ar52, cep· 
hesi tarik ile mahdut mağaza aşağıda yazılı şartlar dairesinde ve 
açık ar ı r..,,a suretiyle satılacaktır. 

Evsaf ve müştemilat 
Keçi"'renrteki bağ ve bağhane: ev zemin ve bir kattır. Zeminde 

taslık sofa ·arş ıhklı iki oda hir mıttfak vardır. Birinci katta ahşap 
merdiveni"' eı!t'ıhr, bir sofa Ü'i oda bir hela mevcuttur. Binanın ta
van döcıeme ı cri ahşaptır. Üstü ;ııaturka kiremittir. Binanın beden 
duvarh .. ı -emin katı kesme taş bir inci kat tuğladır. Avlu kesme taş
la clö"= e1 i ı·r. Kesme tastan mamut bir de havuzu kendi hududu da
hil inde t-ı' ı ib"n 200 metre mesafede men hadan muntazam tonel ve 
boru ile e <'len içilir tatlı suyu ve havuz basında bir çeıme vardır. 
evin ark\ ca' l"tinde taştan insa edilmiş bir ekmek furunu keza taş
tan yan·' • on hayvanlık bir ahır ve bir de helası vardır. Bağında Ü• 
zümlfüfü ve ik i bin kac.lar ağacı vardır. Heyeti umumiyesine on bin 
lira krvn,,·t +-.kdir edilmiştir. 

Mağa.,. ,., üç "hölmelidir kesme taştan mamuldür. 5400 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

Sa trs ~ rt ları 
ı - ı~ peşin para ile olmak üzere 26-8-936 tarihine müsadif 

çarşıımb'l P'Ünii saat 14-16 kadar icra dairesi iflas memurluğunda 
yapıla,..,• tı ~. Talipler gayri menkullere takdir edilen kıymetlerin 
% 7.S ni .. rtinde ney akçesi veva miJli hir bankanın teminat mektu
bunu verece'•,erdir. Tapu ve de!l aliye harçları müsterive aittir. Ar· 
tırmada f ' ' i f edilen bedel gavri menkullere takdir edilen kıyrntin 
% 75 ni huldueu takrlirde üc defa nirladan sonra müşterisine ihale 
edilecekt ir. Teklif edilen bedel: 7.'l ni bulmadığı takdirde en çok 
artıranın te ·lifi baki kalmak c:artile 10-9-936 tarihine müsadif per
şembe gi.inii saat 14-16 kadar yaptlacak artırma sonunda üç defa 
nidadan sonra en ~ok artırana ihale edilir. Her iki artırma sonunda 
ihale bedeli derhal veya vaki talep üzerine verilen mehil içinde ve
rilmezse ibıle bo:mlur. Ve kendinderı evel teklifte bulunan müşte· 
ri de tek "fi vec:hile almağa razı olmazsa ı5 günlük bir artırma so
nunda tek if edilen bedel ile ihale edilerek aradaki fark ve sair mas
raflar birinci miişteriden tahsil olunur. 

2 - Bu gauri menkuller ayrı ayrı şartnamelerle satılacaktır. 
Şartnameler 15-8-936 tarihinden itibaren dairede herkese açıktır. 
Talipler artırmadan evvel gayri menkullerin bütün hususiyetlerini 
ve satış sarthırrnr ve sair maJUmatr daha evvel öğrenmiş ve şartları 
tamamen ahul etmiş ad ve itibar olunur. 

İpotek s"''•ibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul ü
zerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddiaları
nı evrkı müsbitelerile 20 gün içinde iflas memurluğuna bildirmele
ri aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasır. lan hariç bırakılacaklardır. Alıcıların 35/ 49 dosya No. 
va mür:ıcaat l arı ilan olunur. 2-3180 
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1 ANKARA PA.LAS 1 - -

ULUS 

PIJAN KOPYALARI 
Anl'-ara Birinci Mmtaka 

Tapu Sicil Muhafızlığından : 
Ankaranın Öveyiçyatağr namı diğeri Horoz pınarı mevkiinde 

kain, 4762, 1593', 15770 eski 10 yeni vergi umum sayılı 307 senesin
de Hüsni.i oğlu Arif ve 318 de Hüsnü oğlu Arif mahdumu Bahri ve 
341 tarihinde vergice Hüsnü oğlu Arif yetimleri adına yazılı harap 
bağın tapuda kaydı bulunamadığından mübrez belediye muhtarlık 
dairesinden tasdikli ilmühaber mucibince Arif karısı Afifeden 315 
senesinde Hibo suretiyle tasarrufuna ·geçirdiği anlaşılan · Hüsnli 
oğlu Arif mahdumu Bahri kendi namına tescilini istemiştir. Bu ye
rin mülkiyetinin tahkiki için 19-8-936 çarşamba günü saat 15 de ye
rine memur gönderilecektir. Sözü geçen yerde benim hakkım var 
diyenler ellerindeki belgelerle birlikte Ankara Birinci mıntaka ta
pu sicil muhafızlığına ve yahutta mahalline varacak memura baş 
vurmaları bildirilir. (64) 2-3ı99 

.__.__,.. .. ... ------------
ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA MEMURLUÖUNDAN: 
Keresteci İlyasın temlikinden Ragıbın eski Kastamoni mebusu 

Refikte olan elli 1ira alacağı için borçlu namına yazdan ödeme em
rine borçlunun ikametgahı meırhul bulunduğu şerh verilmiştir. 

İkametgahı meçhul olan borçluya hukuk usulü muhakemeleri 
kanununa tevfikan 20 gün mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında 
itirazda bulunmadığı ve borcu ödemediği surette hakkında icra mu
amelesine devam edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere key-
fiyet ila~~ur. 2-3216 

Ankara Valiliğinden : 

süratle yapılır ·, ,,,~f·r· r· 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevl 

SEHİR BAHÇESİ YAZLIK SİNEMASI 

SiLAH BAŞINA._ . -
artisti : Arma Bella 

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

TÜRKiYE ZiRAAT 
BANKASI 

1'1üf ettiş Namzedliği ve Şef 
Namzedliği Müsabaka İmtihanı 

Tiirkiye Ziraat 
Bankasından: ı - Merkez İnönü, Devrim, Cumhuriyet, İltekin, Etimesut, O

nuncu yıl yatı okullarının bedeli keşifleri 1241 lira 5 kuruştan iba
ret olan tamir işi açık eksiltmeye konulmu,tur. 

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

1 - Bankamıza münbaka ile ve müsabakada gösterilecek ~ 
vaffakıyct derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve r 
namzedi alınacaktır. 

3 - İstekliler şartnamede yazılı muhammen bedelin % 7,5 nis
betindeki para, tahvilat esham ve banka mektubiyle eksiltmeye gi
receklerdir. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için sıyasal bilgiler (mülkiye).~ 
ya .Yüksek Ticaret ve İktısad okulasından ve yahut Hukuk FaP" 
tesınden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinde' 
diplomalı olmak gerektir. 4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara kültür direktörlüğü-

ne müracaatları . (7) 2-3109 3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları verile" 

- . 
Anllara Cumuriyet rek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzedlerine ( ı40) ve Şef namzedl~rine ( 130) li
ra ayhk verilir. l\lüddei Umumiliğindt'n: Müfettiş namzedlcri iki senelik bir stajdan sonra müfettişti• 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe r!' ı - Ankara Cumuriyet Müddei Umumiliği emrindeki Buik mar

kalı hizmet otomobili için 3500 litre benzin açık eksiltme usulü ile 
satın alınacaktır. 

çirileceklerdir. Ankarada Umum Müdlirlük sertislerinde çalışt~tl' 
l~cak olan _şef namzedleri ise bir senelik stajd::ın sonra ehliyet btr 
tıhanına gırecek ve kazanırlarsa terfi edeceklı:rdir. 2 - Muhammen bedeli 945 liradır. 

3 - Fenni ve umumi şartnamesi ücretsiz olarak Ankara C Müd
dei Umumiliğinden verilir. 

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

4- Eksiltme 27-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara C. Müd
dei Umumiliğinde toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktıı. 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 70 lira 87,5 kuruştur. 
(ı678) 2-2938 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en son 27.7.93' 
pazartesi günü akşamına kadar (Ankara Ziraat Bankası Teftiş flC" 
yeti Müdürlüğü) ne göndermek veya vermek suretiyle müracaat et' 

ZAYİ 
Ankara Belediyesinden 8-5-933 

tarihinde 12287 sayılı makbuzla 
aldığım dükkanımın küşat ruh
satnamesini zayi eyledim. Yeni
sini alacağım. Eskisinin hükmü 
yoktur. 

Hamamönü evkaf evleri altın
da İstanbul sokağında Bakkal 
2-3215 HAMZA 

Satılık Ev 
Askerlik şubesi karşısında 

Bostani mahallesinde Çiçekçi 
S. 28 • 30 No. lu 4 odalı ev satı· 
lıktır. 

2 inci icrada Halile müraca-
at. 2-3ı82 

Acele satılık ev 
ve arsa 

Sahibi taşraya gideceğinden 
gayet ucuz fiatla satılacaktır. 
Telefon 1538 müracaat. 

2-3164 

Acele Satılık 
Altı silindir, lüks ekonomik 

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

Y eni~ehirde 

Kiralık apartı-

man aranıyor 
ı adet üç ila dört odalı 
1 adet üç ila dört odalı garajlı 
ı adet iki ila üç odalı 
Müracaat iş han Eti bank'ta 

B. Fazıl'a. 
2-3204 

Lisan derslerinden 
ilmıale kalan 

miş bulunmahdırlar. (1731) 2-2978 

Kütahya : 6 sayılı Jandarma 

Okul Komutanlığından: 
Çoğu üze- Çoğu Azı Tahmin % 7,50 
rinden edilen Teminat 
Lira Ku. Kilo Kr. Kilo Gr. Ku. Sa. Lira .ı<u . 
ı2000 150000 130000 8 900 Ekmek 

4200 30000 25000 14 315 Sığır eti 
3600 4000 3000 90 270 Sade yağı 
700 7000 5000 10 52 50 Bulgur 

1200 6000 3000 20 90 Pirinç 
350 · 5000 3000 7 26 25 Nohut 
350 5000 3000 7 26 25 Mercim'!k 
600 6000 3000 10 45 Kuru Fasulya 
350 7000 5000 5 l6 25 Patates 

1050 3000 2000 35 78 75 Sabun 
330 1500 1000 22 23 75 Şehriye 
660 3000 2000 22 49 50 Makarna 
200 4000 3500 5 ı5 00 Soğan 
540 2000 1500 27 40 50 Toz şeker 
220 4000 3500 5 50 16 60 Tuz 
280 1000 500 28 21 Zeytin tanesi 
375 1500 1000 25 28 12 Üzüm çekirdeksiz 
184 400 200 46 13 80 Zeytin yağı 
480 6000 4000 8 57 60 Patlıcan 
300 6000 3000 5 22 50 Lahana 
325 5000 3000 6 50 24 37 Kırmızı tomates 
120 600 300 20 9 Salça 
150 5000 3000 3 11 25 Pırasa 
200 5000 3000 4 15 İspanak 
210 6000 4000 3 50 16 13 Arpa 

80 4000 2000 2 6 Kuru ot 

Erzakın 
Cinsi 

"ıı• İhale gu , 
saat pati" 

ıo 
ıo 30 
11 
1 l 30 
13 
13 
13 3' 
13 ,o 
13 .ıt 
ı3 r 
14 
14 ) 
14 • 
14 
ıs 

ıs ,o 
ıs ,o 
ıs 

16 • 

• 

45 3000 2000 ı 50 7 50 Saman 
2100 140000 120000 1 50 157 Cam odunu 17 30 
800 100000 80000 80 60 Me~e odunu il• 
Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme sartnamesine göre Komisyonumuzca dl 

nakasaya konulmuş ve ilk teminat miktar lan yanlarına yazılmış.tır. .. 
2 -: Ek~ek kapalı zarfla diğer yirmi sekiz kalem yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile ıo-8-936 ~: 

lemecınde çızelgede gösterilen saatlerde Kütahyada Jandarma Okul Komutanlığında toplanacak koıPI 
yonda yapılacaktır, · rl• 

3 .--:- Eksil_tmeye gireceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeld,ı 
n~ . gore eller~nde bulunan belgelerle Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı ıar 
ıçınde noterlıkten alma. vekaletnamelerle eksiltmeye gireceklerdir. 11" 

4 -:- Ka~alr zarf eksıltmesinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektllP,1" 
rında ıstenıl~n b~lgeler ve teminat makbuzu veya banka mektuplarını ikinci bir zarfa koymak Sl~ret~,.. 
le zarfl~rı'?: uzerıne tekli~Jerinin hangi işe aid oldu ğ~?u ve kaı;uni ikametgahları yazılır, mühiirlil dıf• 
rak ?el~~ gun ve saatten btr saat evvel makbuz muka bılınde komısyon başkanlığına verilmesi J§:ı:ııtl dl 
Bel~ı ~n ve saatten sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Temi?•!19~c
bellı .~un ve sa~tten ~vvel Kütahya Malsandığına yatırılmış bulunması ve eksiltme şartnamelerın• g 
mek uzere komısyon ışyarhğına müracaatları ilan olunur. (3984) 2-3104 = = 

§ Yeni güzel bahçesinde birinci ağustos ~ cak Tı~e~i~i~~~1::v~n;~;~i~: = = - • - CA hazırlama kurslarına kay-
§ cumartesı akşamı muazzam bir gar- E5 doımak istiyenıerin hergün saat 
= d • • • =: 18-19 arasında Halkevinde ingi
~ en partı tertıb etmiştır. Saat 20 den ~ lizce öğretmeni B. Lütfullah'ı 
~ itibaren pek ucuz fiatla kahçede sı- § •g_ö_rm_e_le_ri_. ---

2
--

3
-
0
-
50 
__ _ 

- - imtiyaz sahibi ve Başmu· 
~ Cak yemek V~ SOğllk büfe bulundura- ~ harriri Falih Rıfkı ATAY 
- - Umumt Neşriyatı İdare 

§ caktır. Dans ve mütenevvi eğlenceler. ~ eden Yazı İ~le.ri Müdürü 
- - Nasuhi BAYDAR 
~ 2-3222 ~ Çankm caddesi civanndr 
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1 YENi SİNEMALAR 1 KULO!J 
BUGÜN BU GECE 

Montekarlo Geceleri 

Tullio Karminati - Lilian Harvey 

Aşki, Hissi Eğlenceli Nefis bir 
Vodvil 

BUGÜN BU GECE 

Ak kartal 

Tamam en Türkçe aö7.lü olan bu f illll 
misli görülmemiş bir heyecan 

ka 


