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Büyük Millet Meclisi 
Rigautinden oilagete bir 
te.graf gelmi,tir. Banda 
deniliyor ki: 
Aşalıdaki beyannameyi 

tJi/ayette bulunan meb'us· 
lara aynen ibl8ia tavas
sut etmekle beraber mev· 
cud vasıtanızla da neşret
nıenizi rica ederim: 

Beyanname 
llükümetingösterdiği lü

zıını üzerine t11şkiltitı esa· 
ige kanununun ondokuzun· 
ca maddesinin verdiği sa
lahiyete istinaden Türkiye 
Bügiik Millet Meclisi 30 
tenınıuz 936 perşembe ıü-
11/i saat 14 te içtimaa da· 
Vet edigorum. 

M. A. Rend(l 

imzalandı. Bayramlarınız kutlu olsun!. 
' ~ 
1 

AtatDrk, bu konferans, cı den sevınmeğe ve 
sevindirmeğe değer arihi ir eserdir, dedi er •• 
,,,.- 'I 
Bugünkü 
bayram prıoğramı 

1 - Sabahtan itibaren bü· 
tün rakil .. a;ılaları evler, 
mağazalar, resmi binalar ve 
meyda.l!ar bayraklarla süs· 
leneccktir. 

2 - Büyük günün şerefine 
saat onyedide Cumhuriyet 
meydanında bir miting yapı· 

lacaktır. Mitinge bütün halk 
ve teşekkül mümessilleri, as· 
keri ve mülki daireler mü
dürleri, zabitler ve memurlar 
davetlidirler. 

3 - Saat tam onyedide 
Cumhuriyet meydanında top· 
lamldığı zaman müzika tara
fından istiklal marşı çalınacak 
Halkevj, şehir ve gençlik nam
larına birer nutuk söylenecek, 
sonunda Parti başkanlığı_ ta
rafından bir nutuk iradedil<"· 

cektir. 
4 - Bütün makamlar ve 

müesseseler ta.-afından abi
deye ıafcr çelenkleri ko

nacaktır. 
* "' ... 

aece merasimi 
5 _Geceleyin şehrin muh· 

telif semtlerinde toplanacak 
halka halk hatipleri tarafın
dan bu mukavele ilç Cumu· 
riyet hükumetinin kazandığı 
muvaffakiyet bildirilecek ve 

izah olunacaktır. lstunbııl, 20 ( Husa•I)- Atatürk, boğazlar mukawlesinin imzası münasebetile vukubulan tebriklere karşı lıis-
6 - Gündüzden donan- /erini şu sur«le i/atle hugurmuflardır: 

mış bulunan bertaraf aydın· Milletimin yüksek seciyesine, ordusunun bükülmez la.osuna ve medeni beşeriyetın aldatılmaz bonşamına da· 
latılacakbr. tertip yanarak w gilwnerelc lcullanılan zelui, liyakat w enerjinin, bütün kşerigetin muhtaç olduğu sulh w lıuzanı 

7 - Fener alayı lı J t" l J :. b·ı 1· . b" J ı·ı· l M .. k /ı . "Jd • • d" k ba şea•n ne ıc• ., aoııura ı ece ının ır rıe ı ı o an ontro on eransı eserı cıa, en sevınmeğe w sevın ırmele 

olunaca tır. .,/ değer bir tarihi laddi#dir. Tebrikinize teşekkür ~der, ben de sizi tebrik etmekle kıvanç dugarun. 

~ - ---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·••4 ··-·-·-·-·-·-c;~~;·y;p,"ı~n tezahürat Büyük devletler bundan sonra Türk dostluğunu daha fazla 

ızmir, bayram Se• arayacaklar. Türk-Rus• dostl:tunun arttığı bildiriliyor . 

vinci ic;inde! Mukavelenın ımzası ve bo
(

Bugün miting var. ızmirli'ler, aaat on. 
yedide heykel dibinde toplanınız! .-1 

~--=:_:._----~,--:-;-------;-:--::;----;:~. 
Memleket ve bu meyanda nen genç mektepliler, baba, 

lzmir, tarihi büyük günün he· ana ve kardeşlerinin önünde, 
yecam Montrö' de ~amlan askeri muzika ile beraber şe-
Türk zaferinin sevinçh bayra- birde bir gezinti yaptılar ve 
mı içindedir. hararetle alkışlandılar. 

Kahraman ve şerefli ordu- TebliQ: 
muzun artık Çanakkale gayri İzmir'lilerin; mulcavelename
askeri mıntakasına · girmiş ol- nin gece saat 24 te imzalana· 
duğunu düşünen 1zmir'liler, cağından haberleri vardı. Par· 
dündenberi bu yüksek muvaf • ti el ilanlara ve akşamcı re
fakıyet ve mazhariyeti millete fiklerimizdeki tebliğleri ile bu 
verenlere dua ediyorlardı. Her haberi vermişti. 
taraf bayraklarla donatılmaş, Saat 24 te, Atatürk heyke· 
bol ıııklarla aydınlatılmıştı. linin etrafında büyijk bir ka-

Dün, aıkeri kamptan dö- -Sona 3 ncil sagfada-

ğazların işgali-Başbakanı-
mız beyanat yapacak •• 

. ·-·-· latanbul ufuklarında tayyareler uctu. Ankara'da , 
miting yapıldı. Çanakkale yerinden oynadı. Mu-
rahhaslar, mukaveleyi altın k<ılemlerle imzaladılar 

Çanakkale, 20 (Hususi mu· 
habirimizden) - Çanakkale, 
b'llün sevinç içinde çalkan
Qlaktadır. Şehir, daha sabah· 
tan bayraklarla donanmıı bu· 
lunuyordu. Gayri askeri mın· 

~~~----~--~~-takayı işğal edecek olan müs-
takbel farka şehre girdiği za· 
man, halk, Mehmedciklere bu· 
ketler vermiş ve alkışlamıştır. 
Ordu ile birlikte eski muha-
riplerden bir kafile de şehre 

girmiştir. Birçok hatipler nu· 
tuklar söylemişler, halk teza
hürat yapmıştır. 

Ankara, 20 (Hususi muha
birimizden )- Bu gece Anka· 
- Sonu 3 ncü sag/ada-



3 ler konferansı Per
şembeye toplanıyor 

-------------
M. Eden bu hususta kısaca 

beyanatta bulundu. 
Londra, 20 (Radyo)- Son 

haberlere göre Fransa sefiri
nin M. Eden'Ie yaptığı müla
kattan sonra, Londra üçler 
konferansının Perşembe günü 
toplanmasına karar verilmiştir. 

M. Eden bugün Avam ka
marasında: 

- Biz Lokarno konferan
sa ltalya ve Almanya'nın da
vetine taraftarız. Belçika esa
sen ftalya'yı davet etmiş, fakat 
ltalya bu daveti reddetmiştir. 
Birkaç gün sonra bu hususta 
daha fazla tafsilat vereceğimi 
Demiştir. 

Londra, 20 (Radyo) 
Fransa'mn Londra sefiri, Lo
karno konferansının içtima gü
nünü tesbit için M. Eden'i 
ziyaret etmiştir. Belçika sefiri 
de ayni maksatla hariciyeye 
müracaat etmiştir. 

Londra, 20 (Radyo)- Fran-

sa, Belçika ve lngiltere hüku
metleri arasında Londra'da 
yapılacak üçler konferansının 
içtima tarihi henüz tayin edil
memiştir. Bugün Fransa'nın 

Londra sefirile M. Eden'in 
yapacakları mülakatta bu ta
rih tesbit edilecektir. Londra 
siyasi mehafili beşler konfe
ransına taraftardırlar. Fransız
lar ise mümkün mertebe bu 
şekilde bir konferans akdin
den çekinmektedir. 

Londra, 20 (Radyo) - Per
şembe günü Londra 'da top
lanacak üçler Lokarno kon
feransına Fransa'yı M. Blum 
ve M. Delbos ve Belçikayı 
M. Vantreland ile dış işleri 
bakanı M. Stark temsil ede
cektir. 

Bu konferans, asıl beşler 
konferansı için ihzari bir ma
hiyette olacaktır. 

Son Dakika: 
• 

lspadya gittikçe karışıyor. 
Cebelüttank, 20 (Radyo) -

Asi askerler cenubi ispanya 
sahillerindeki şehirleri işgal 
etmişlerdir. 

General lberlan Elcezire va
liliğini üzerine almıştır. 

Asilerin başkumandanı olan 
general F ranko tayyare ile 
fspanya'ya gelmiştir. 

Cebelüttank'a binlerce ls
panyol iltica etmiş ve bu hal 
devam etmektedir. Bunlar san
dallarla firar etmişlerdir. 

Samrok lngiliz muhribi Ma
laga'ya lngiliz tebaasını himaye 
için gelmiştir. 

General Franko, lspanyol 
Fas'ında asayişin bozulmıya
cağını temin etmiştir. 

Sevil radyosu, Cenubi İs· 
panya'nın asilere teslim oldu
ğunu bildirmektedir. 

Bayon'dan gelen bir telg
rafta, ispanya hükumeti erka
nından bir çoğunun birçok 
komünistlerle Fransa hudutla
rına iltica ettiklerini bildir· 
miştir. 

San Sebastiyen'de şehir 
içinde bir müsademe ve mu
katele olmuştur. Hükumet kı
taları ve sol cenah mensubları 
bu müsademede büyük zayıat 
vermişlerdir. 

General Mano, askerleri ba
şında olarak ve topçu kuv-
vetleri ile•birlikte Madrid üze
rine yürümektedir. 

Biyariç'ten bildirildiğine gö
re.- Fransa hükumeti hudutları 
takviye etmiştir. 

ispanya ve Portekiz, Fransa 
arasında muhaberat ve muva
sıla inkıta etmiştir. 

Roma, 20 (Radyo) - Ce
belüttarık 'a yakın yerlerden 
haberlere göre Madrit'te 24 
saat içinde üç kabine değiş
miştir. Kiroga kabinesi istifa 
ve Martinez Baryo kabineyi 
teşkil etmiş, fakat ikindi üzeri 
bu kabine de istifa etmiştir. 
Son Yiral kabinesi° milis kuv
vetleri vücuda getirmiş fakat 
bugünkii asilere mukavemet 
gosterememiştir. 

Roma' daki ispanya sefaret
hanesi üç gündenberi Madrit'
ten haber alınmamışlır. Sağ 
cenahın mcvkie hakim ·olacağı 
sanılmaktadır. 

İspanya Fasın' da Köta 'da n 
alınan bir radyo haberi 
general Mota'nın 14,000 
askerle Madrid'i işgal ettiğini 
bildirmiştir. Yiral kabinesi asi-
ler tarafından iskat edilmiştir. 

Kariks, Brogos, Yampelona, 
Sevil ve Elcezire şehirleri asi
ler elindedir. General Franko, 
ispanya hükumetine bir ülti· 
matom vermiş ve beyhude ye· 
re kan dökülmeden teslim ol
masını istemiştir. 

Kanarya· Balear adaları, 
Navar ve Kastil ve Endülüs, 
aşırı vilayetleri asiler tarafın
dan işgal edilmiştir. H ükume-
te mensup bir tayyare Elcezi· 
rede asiler beş bomba atmış-
tır. Madriddc Amerika sefa
reti, Amerika tebaasını sefa-
rethaneye ilticaya davet et
miştir. 

Birçok sol cenah rüesası 
Fransaya iltica etmiş ve bazı 
yerlerde askerler asilere ilti
haka mecbur kalmıştır. Ce
Cebelüttank'ta 7000 mülteci 
vardır. Bunların hali çok fe. 
mıdır, İngiltere hükumeti ken
dilerine yiyecek vermektedir, 

Madrid'de 200 den fazla 
maktul vardır, 1933 isyanını 
yapmış olan ccneral Sakuryo 
"bu hareket milletin hareke-
tidir". Demiştir. 

Paris, 20 (Radyo)- Mebus 
Yodega, iki belediye reisi ve 
birçok profesörler Fransa'ya 
iltica etmişlerdir. 

ispanya gazetecilerinden bir 
çoğu Şerber' de muhasara al
tındadır. Komünistler hudut
larda muhafaza vazifesi gör
mektedirler. 

Bilbom valisi de asilere il
tihak etmiştir. isyanın çok ge
niş bir mikyas üzerine ve 
müntazam bir plana göre 
idare edildiği anlaşılmaktadır. 

jil Rbuley Biyariç'te Pari 
Suar gazetesine beyanatta bu
lunmuş ve bu isyanın ispanya 
için çok fena olduğunu söy
lemiştir. 

Atatürk günü 
Diizce 20 (A.A) - 18 tem· 

muz günü Düzcenin Atatürk 
günüdür. Bu kutsal günü se
vinç hcyeca nlarile bekliyenler 
bugün emsalsiz tezahüratla 
kutluladılar. 

'j.__G_ü_n_ü_n ___ T_e_lllliiiiiİlılg_r _a f_H_a_b~~~r_l~e_r i~, 
ltaıya'ya göre bazı muahede. Danzing 
(erin tadili ltizım geliyormuş!. mes'elesi 
ltalyan gazeteleri bilhassa Jngiliz gazeteıeriJ 

1 · ıı ' k uorlar manya'ya karşı "" ngı ere ye ızı,.. . biyet gösteriyorlal 
- • k Ak J • l · Paris, 20 (Radyo) - tJIJıl Başbakanımızın, Türkiye'nin artı aenız an aş- lar sosyetesinin Danzing 

ması ile alakası kalmadığını bildirdiği söyleniyor.: :~~ıc~~"~k'.:~:k h:~~.10~'."' 
lstanbul, 20 (Hususi muha- göre, konferansın hukukça hü- ğazlar uzlaşmasının bugün imza- alaka ve iz yoktur. 

birimizden) - iki geceden beri kumsüzlüğüne dair bir Montrö lanarak bugünden itibaren me- Londra, 20 (Radyo) - , 
Filurya'da Atatürk'ün misafiri haberi var. Fakat derin hoş- riyet mevkiine gireceğini res- giliz gazeteleri, Almanya 
olarak bulunan Başbakan İs· nutsuzluk bilhassa lngiltere'ye mi surette bildirmiştir. Danzing'te muahedelere .k~ 
met lnönü, yarın Ankara 'ya karşı gösterilmekte ve lngilte- C. Ba'var yaptığı hareketi takbih eto~ 
gidecektir. re'nin filosunu artırmasından ..,, te ve "Bu hususta söz ulu 

Paris, 20 (/\.A) - Anadolu dolayı kızılmaktadır. I zmir, e gelecek sosyetesinindirl" Deınektedi' 
Ajansının hususi muhabiri bil- Roma, 20 (Radyo) - Tür- Varşova, 20 (Radyo) - ~ 
diriyor: kiye başvekili ismet lnönü, fstanbul, 20 (Hususi muha- histan resmi mehafili, Danııj 

birimizden) - lktısad vekili dahili işlerine kanşmamak 
Roma' dan Tan gazetesine ltalyanın Ankara sefirine "Ak- zumu na kanidir. 

b·ıd· 'ld · M k d · k b"I d m uzlaş Celal Bayar, bu ayın sonunda ı ırı iğıne göre, ontrö on- enız mu a 1 yar 1 
• Danzig, 20 (Radyo)- D• 

ransının verdiği muvaffakıyetli ması,,nın devamına lüzum şehrimize gelecek ve burada Nazi partisi reisi M. Forstef 
netice hakkında ltalyan mat- görmediğini bildirmiştir. birkaç gün kaldıktan sonr:a bir nutuk irad ederek: 
buatı hiçbir tefsirde bulun- Cenevre, 20 (Radyo)-Dok- lzmir'e gidecektir. _ M. Hitler'le harekitr 

muyor. tor Tevfik Rüştü Aras ltal- M. Fevzi Çakmak mızda anlaşmı;; bulunuyo~ 
Yalnız Avora gazetesinde ya'nın Cenevre daimi delegesi Lehistan'ın endişesine m..,.. 

1 
ihtiraz kaydile bildirildiğine M. Bovas Kopa'ya yeni bo- /stanbul' a gitti. yoktur: Lehistan Danzig ş~ 

------ A nkara, 20 (A.A) _ G enel rinden ve limanında azami# 
1 Times diyor ki, büyük Türk kumandanı, tifadeyi suhuletle elde ed~ 

kurmay başkanı mareşal F ev- k D · • k btr meziyetlerini gösterdi, Avrupa'nın ce tir. anzıng te sü un 
zi Çakmak, bu akşamki trenle küm sürmektedir . 

minnet ve şükranını kazandı.. lsta nbul'a gitmiş ve istasyon- Demiştir. 
Londra 20 (A.A) - Tiıııes gazete i Montrö konferansına talı i" ,.,. da vekillerle genel kurmay ve Ceneral Göring 28 Telll" 

tigi uzun Lir La, ya:mıntla ezcümle diyor ki: milli müdafaa erkanı tarafın- muzda Danzige gelecek 'il 
Müzakerelerin ınuvaf fakı) elle neticelenmiş olma ı l..e) fi~ Ni Jıa,lı dan uğurlanmıştır. şehirin misafiri olacaktır._/ 

başına şayanı memnuniyet hir lıaıliscdir. Zirn Ycrsa) ıııualıcılc inden 
sonra akdedilmiş en mühim tnualıedelcrdcn birinin aıılaşm:ı yolu ile 
tadili hukırul:ıki bcyııclmilcl ilk konferansın 11111\'af fakıyet&izligi bfiyük 
bir felaket olacaktı. 

Türk hükumeti, Türki)c.rıiıı heym·lmih·I ılüriiııt hareket tar7.ı hak
kında dünya}a iyi lıir misal ııünıune i \'ermiş oldu~una dair bıı!kaıı 
Bruı·c \'e cliğcr zı•vaı tarafmı lan <·umartesi güııii yapılan takdirleri ta· 
mamcn Jıak Uıuiş lmlunıııaktaılır. 

Tiirkiye•nin Laşındaki büyük kumand:m ılürLin bir dcvl~t adamının 
~ ük ı•k rneziyetleriııi haiz huluoduğunu hir kere daha göstermiştir. 
Kendisi ınualıcdclerfo konferım larla ınılili sivasctinc müzaluırct t>Imiı; , . 
\C bu !uretli.' \'nıpa'nın nıiııııeı \'e şükranım l:aunm,~tır. 

l\foııtrö\le çok ehemmiyetli bir iş yapılnıı,tır. :Fakat lıu daha geniş 
\C daha güç usulün ancak bir başlangıcıdır. Bu sulhu nıiizak.ereler yolu 
ile ar:ımak ''C o ) olla temin etmektir. Eğer A vnıpa"nın yeniden esl..i 
rakip iııifaklar i temine dönmesi istcnmiyonı3 hu müıo::ıkcrelerin ,a. 
pılnıası lhımdır. ' 

:Şimdiki Fransız ka 
binesi düşerse! 

Paris, 20 (Radyo) - Dahiliye bakanı M. fSolengro, Lil'dc 
bir nutuk irat ederek demiştir ki: 

Her müsaade işçi sınıfının değildir; usuf ve nizamdan ayrıl
mamak ve ifrattan sakınmak lazımdır. Amele itidal ile hare
ket etmediği taktirde elde edilmiş olan vaziyet kaybedilecektir. 
Patronlar da fazla müşkilat göstermemeli ve taahhütleri yerine 
getirmelidir. Çünkü, şimdiki hükumetin sukutu Fransa'da so
kak muharebelerini icabettirecektir. 

Nankin kıtaları dün Kan
ton' a girdiler. 

Şanghay, 20 (Radyo) - Nankin hükumeti ordusunun ileri 
kıtaları Kanton şehrine girmişlerdir. 

Nankin. 20 (Radyo) - Mareşal Çan-Kay-Çek Kanton üze
rine mühim bir zafer elde etmiştir. Kanton icra (komitesi er
kanı, Hon-Konga firar etmi~lerdir. Çan-Kay-Çek; birinci kol
ordu kumandanına, Kanton asker ve şehirlilerinin Eidaresini 
eline almasını emretmiştir. 

Şanghay, 20 (Radyo) - Japon erkanı harbiyesi, Mançu
r0i'deki Japon kuvvetlerinin iki fırka ile daha takviyesine ka
rar vermiştir. Bu yeni kuvvetler Sibirya • Mançuri hududlarına 
yerleştiri leceklerdir. 

Filistin'de vaziyet 
Araplar, yeniden Yahudi'lere saldırdılar. 

/ngiliz'ler asker gönderiyorlar 
Küdüs, 20 :Radyo) - Oryanta Ajansı lngiliz hükumeti müs 

temlekat bakanının Londra'da bulunan Arap liderlerine süku
net avdet etmeden Arap'ların hiçbir şikayetinin dinlenemiye
ceği söylediğini bildirmektedir' 

Kudüs ve Filistin, hergün Mısır'dan ve lngiltere'den lngiliz 
askeri gelmektedir. Arap'lar, Hayfa'da grevi teşdide karar 
vermişlerdir. Arap kadınlan cemiyeti, Lordlar ve Avam ka
marasına birer şikayet telgrafı çekeceklerdir. 

Sporcularımız 
Gidiyorlar .. 

lstanbul, 20 (Hususi muha
birimizden) - Berlin olimpi
yatlarına iştirak edecek olan 
sporcularımızdan 48 kişilik bir 
kafile bugün Berlin 'e hareket · 
etmiştir. Futbolcularımız da 
üç gün sonra gideceklerdir. 

• • * 
Roma, 20 (Radyo) - Ber-

lin olimpiyatına iştirak edecek 
olan ltalyan sporcuları 240 
atletten mürekkep olacak ve 
dört grup halinde 30 Tem
muzda hareket edeceklerdir. 

Muğla'da tütün 
istihsalatı .. 

Muğla 20 (A.A) - Muğla 
ve mülhakatile beraber bu 
yıl yüz iki milyon 654 bin 
956 metre murabbaı bir alan
da tütün ekimi yapılmış ve 
havaların tütüne müsait git
mesinden rekoltenin 5 milyon 
kilo olacağı umulmaktadır. 
Tütünlerin genel durumu çok 
iyidir. 

Kırkağaç 'ta 
Bayram ha
raretli geçti . . 

Kırkağaç, 20 (Hususi muha
birimizden) - Kırkağaç'lılar, 
boğazlar meselesinin halledil
miş olması münasebetile se
vinç içindedir. Şehirde şimdi-
ye kadar görülmemiş tezahurat 
yapılmaktadır. Bağ ve bahçe
lerinden gelen on bin kişilik 
bir halk kütlesi, parti ve be-
lediye binası önünde toplan
mış, heyecan içinde Montrö'den 
gelecek telsiz haberini bekle
mektedir. 

Şükrü 

Adliyede yaz tatil i 
Adliye yaz tatili dünden iti

baren başlamıştır. Nöbetçi ha-
kimler ve mahkemeler vazife 
görmektedirler. 
Yaz tatili 5 Eylülde sona ere
cektir. 

Lise ihtiyacı 
' Rıdvan Nafiz gitti· 

Şehrimizde lise ihtiyacı içİ~ 
tetkikat yapmakta olan Maar11 

Vekaleti Müsteşarı Rıdvan N• 
fiz, Dün lzmir vapurile lstan· 
bul'a gitmiştir. Güzelyalı, Al· 
sancak ve Buca' da Lise ittih-' 
edilmek üzere bazı binalaf 
bulunmuştur. Bu sene lisenill 
muhtelif şubeleri için ihtiyacl 
göre bina kiralanacak ve'/1 

satın alınacak, talibler ne ka· 
dar fazla olursa olsun her ço· 
cuk mektep bulacaktır. 

Altın madalya 
Sergide deri/erimi' 

kazandı 
Telaviv sergisine giden Tür· 

kofis raportörlerinden lhsafl 
Faik'in sergi hakkında yazdr 
ğı rapor şehrimizdeki alaka· 
darlara gelmiştir. Rapord•· 
Filistin piyasasında halen erı 
kuvvetli vaziyette Beykoz ve 
şark deri fabrika ve şirketinifl 
mamul derilerinin yer aldığı 
ve teşhir edilen derilerin çok 
rağbet gördüğü, mükemmeli· 
yet ve fiat itibarile uygtıfl 
bulunduğu, bilhassa kemer· 
lik. kunduralık derilere fazl• 
talep gösterildiği bildirilmek
tedir. Sergi jurisi, derilerimit 
için altın madalya vermiştir. 
Sinop emniyet mUdUrll 

Sinop emniyet müdürü Ce· 
mil Erem, mezunen şehrinıiıt 
gelmiştir. 

Deli mi imiş? 
Alsancakta bakkal S1tkı ile 

Sabiha'yı tabanca kurşunu ilt 
öldüren Niyazi oğlu Tiflisli 
Şükrünün muhakemesine duıı 
ağırcezada devam edilmiştir· 
Şükrü, bundan evelki celsede 
kendisinde sinir hastal ığı bU' 
lunduğunu söylemiş ve meJ11· 
leket hastanesinde deliler kO' 
vuşunda müşahede altına atııı· 
mıştı. Müşahedeye ait rapor 
henüz mahkemeye gönderil• 
memiş olduğundan muhake· 
menin devamı başka güne ts· 
lik edilmiştir. 

.. 



Çrduya, Büyük 
Onder Atatürk'e, 
lnönü'ne Selam ! . 

Başı 1 inci sahi/ede 
zaman ,.e nıe re, i ~ıp gl'çnıiitir: 

anlnşılnıııaz: 

Çnıakkalı• lınrlıı 't' umumi 
harp, mn~hlhi) et, • cu ınualıecle~i. 
işgal, Aıatliık'ün \ııadolıı') a gcçi~i, 
ıııilli ıııücaıleleııin lı:ışlnma~ı, z:ıft•r, 
Mondro , JJo.,,mı ,e fsııwt İnönü, 
yetıi 'I iirkh e 'c onun C'ihnn i~le· 
rinc knn~ıİı ; eni , c otoriter bir 
de,let oluşu H· <lalın onrıı Montrii! 

Her lıiri, birer halka ile )ek· 
dil'reriııc lınğlaııaıı im milli hadise· 
ler. Türk fıırilıindc en manalı , .c 

en dikkat<' Şii) an :ılıifeleri doldu· 
raruktır. 

Ve Muntrö lıor•aılar koıılcr:ın"'ı , 
Atattt k' ı:- • ur e onun silıilı, da\ a ve If 
arkadaşı ismet f ııoniı · nuu \ e <-'il· 

ınuri)etin, hu ıııillct namına elde 
Pdihuiş bir zaferi ol:ırnk lı.lrilıt> 
g~çcccktir. Bo~nzlıır üzerindeki te· 
7.ııııiz 1 . • ı· . 
1 

• ' ) a ruz kt'ndı ınıl ı ' L1tl ı~c-
c·nıniztl d d n· il-· . · en oğıııı) or u. ız, co~ 
rafı , . l 
ı nzı)t•ti itilııırilc lıo~az nrın 
ıe}nelı ·ı l k' r'lh uı e ullı \C <'llllli}ctll' ı 
0 

unu de düşiinii) orduk. Hiçbir 
ınantık· . 
hiçbir '. \e sam~n~t e~cl tn,ıyhn~~ 
d'l 1}aect; bu ıkı lıalıc ,.e ta ıı 

1 ek üzerinde muhalefete kalka· 
nıazdı ç- k~ 1 . . d' T · un u lıo"azlnr nzım ı. 

iirk'tü \e lıükümr;ıılık hakkımız 
fizerind . . . . e lııçlıır ı)aci taHZ \'er· 
IOt•lie k t:ı razı (leğildik. Cihanın şu 

1 
a~ına karışık \C buhranlı gün· 
erındc her de,}ct kendi emniyet 

ve nıfıdafan,1uı nnSJI dıi~iinii) orsa, 
"lbctte k' L' · k d' 1 ız de. aynı suretle ·en· 
kı kaııırnız üzerindeki ahiplik lıak-
ıınızı kullaniı'cnktık J,ozmı'ııı im· 

zaı · andı~ 923 llen bu .. üne kndar 
clba . • 0 

nuı ıyası manzara ı ve hundan 
llliıteve(l' · 11 · · · N 11 len ı ar değıcmıştır. e 
ıtııllcılc · · • ı -ı d d' r Cl'nııyetı, ne c e mu ca · 

11 konforan lar. için için kapın· 
Yan t hl'k t . e ı ·e)c knrsı ko)·anıaınış u Ve w • 

0toınatikmnn boıı-azl,ıra ml 
Crıı · " c. 111Yct işimizin doıı-nıdıııı dowuya 
taraf " ınıızdnu halli zarureti doğmuş· 

l
lur. Kaldı ki Iıiz bunu başanrkcıı 
lOf!. ' b azlardan j tifadc edecek 'eya· 
uı lıof!azlar saye inde tahakkuk 

Cdehıl k . · ece hcrlıan"ı )ıır taarruz 
"e te ·· . " · 1 r;l\ uzfin de öııtinc gcçnıış o n· 
caktık. İşte lontrö koııfcraıı ı, lıu 
llıak atla ıoplnıınıışur. 

Atatürk , c İsmet İnönü kahi· 
ne i · d d ' enelerce hu m \ZU üzenıı e 
:nıtırınuşlnrdır. Te' fik Rüştü Arn~ın 

l 
Ubtclif ve ilelcrle alakadar dev· 

eı · 
} 'e teşekküllere hn§' urdıığn ıla 

lıatırlar<lııdır. Fakat lıüyüklerimize 
•4k• • ıın oları :r.ilıniyl'l, hu ıues'clt~-
lıın ıılıikııdnr ele' Jetleri!! beraber 

:~1.~~terı•keıı tetkikini cm retli) orıl 11 • 
··Unkr .,,.. . .. 1 · 
1 

1 urkıye, tıı.ılılıııt ı•rınc ıo.:ı· 
'ııkat' · · · ı 1 't' sııllıa olnıı evgı~ı 1 c 
tıırııııınış hir devlC'tıi Uu 'uldn da nr · J 

•ınune olınnk i~tcıııişti. Hakkı· 
•tıızın -'e <lıırnın11J11 söz soturınez 
~ğlanılığını, ııl6kadıır devletler rlc 
b nbuı ettiler ,c \tatürk Türki)(''i. 

h enı kendi "Wni) etini, hem tılt 
1 e} ııelrnilcl min nzt>UC ve ullı ) o· 

lltıı.la lıir zııfcr tlnlıa kaz.mdı. 
Uu itilıarla .W-21 tcnııııuz ı:e· 

''es· · ' · llluı ııat \irmi clör<liimlC\ )cııı 
lll tıl,;. ı . . . . . d ·ıı il\e c ınızalnııırkeıı. ı~ımız t: 

gelen ı ı .. Icri· . ıc} ecurı 'e gurur ıı goz 
ııııı 

)n~arıyor. 

~ Uugiin Çnn:ıkkalc·ık, şclıit Turk 
lchnıccl\ikleriuiıı temiz toprakl · 

tının iistünde, onl.ırın knrc.Ie .. kri. 
0 nla B - n rırı C\ lıitlları (lolaşı) or. ugıı 

gn}ri a kcri denilen mıntnkada 
;\Jehnı el' · · - ı r J)t•· . c ı;ı~ıu ungu.;u par 1) o · 
lllır penı;cnıizlc knpıııııu tuttuk 'c 
dü . nya)a tanıttık ki; bu kapıyı ı-· 

ter ek nı:acıı~ı1, ı ter t'k kııp:ı· 
)ııea~ıı .. 

1 
Aı;acae::ız, iplik İl;iıı \C ulh 

>akrııııııılurı mıı\ .:ıfık,.,: 
h.np.ıyıı ıı'.!ız: lıize, do tl.ırınııı.ı 

'•· ı ' il ı k 1 ir ııı et rr t·emnı·ıi I"' tııı:ı ı 
lı·ı·;ı, 1"11. 1 1 • o 11 n. 

n ) ı.ııııl.ıı 111 lı 'raıııııhr IHI 
~lll'lt.ı~l ·r:. \im "'' Jkıı'e ~jr.l i~ 
!;ili! Al • 1 1 l\•ıl~ 

• r \ ıuıııı ıııar 1 ( 1111\ ·" • 

1 ıııdıı dı. Bııı: ı .Juı 'a ik aııla,.ı · 
ruk il ı İt •\(' • u ı ) uluııd ın il\ ııı ııc L 

'ardık . Çııu::ıkk ık011iıı ~dut k ııl rı 
ıle " l ııu· U Ubuıış ınub rel.. torrJ 1• 

dı ha5r tıuı çekti~ 'lehmed\ikk 

kucak kuC.1ga dmi~tır. 
Ataturk, uc bnhti)ardır ki,. b~ı· 

~uıı nıil) onlarca Türk kalbıTlUl 
.\.ıfukların<la bir guncş p:ınll~,ilc 
Yaşarnakta 'e tarihte bir mıllet 
Yaratnıış olmak \'C o millete şeref, 
hak k · ikltıl nıe· ' ·uv,ct, hurriyet, ıct • 

- Mukavelenamenin imzası ve 
Boğazların işgali .. 

---------
Cenan, önümüzdeki hafta Almani 
ya' da açılacak ambalajı yapacak 

-Baştara/ı 1 inci yüzde
ra' da, boğazlar muahedesinin 
imzası münasebetile büyük bir 
miting yapılmıştır. Civar köy· 
lerdek1 eski muharipler ile 
şehid anaları kafileler halinde 
hükumet merkezine gelmişler 
ve tezahurat yapnıı.~dardır. 

Akdeniz üssübahrileri da
vasıda boğazların tahkimi ile 
değişmiştir. 

İtalya, bu uzlaşmayı muvak
kat addetmektedir. Ve bir 
Avrupa konferansında yeni
den tetkik edileceği ümidin
dedir. 

1 

1 

Yaş meyva ve iizümlerimizi uzun zaman bozulmadan muha
faza edecek bikaç formül keşfetmiş olan Cenan, kavun ve çe
kirdeksiz üzümler üz~rinde ilk tecrü'> ·sini önümüzdeki hafta 
içinde yapacaktır. Türko'iste yapılaca~ o!an bu tecrübede bir 
miktar üzüm ve kavun a ı '"'alajlanacak ve Almanya Türk tica
ret odasına gönderiler ;.,, orada bir heyet önünde açılacaktır. 
İzmir'den Berlin'e 12 günde eşya gittiğine göre ambalfıjlana· 
cak üzüm ve kavunlar da bu müddet zarfında gidecektir. Ce-

nan bir muharririmize : 
- Bu defaki tecrübem, müsbet bir şekilde neticelenecek· 

tir. On iki ,gün sonra Almanya'da açılacak olan ambalajdan 
taze üzüm ve kavunlar hiç bozulmamış olarak çıkacaktır. 

De_nıiştir. 

Şenlik yarın ( bugün ) de 
devam edecektir. Her taraf 
donatılmıştır. 

Istanbul, 20 (Hususi muha· 
birimizden) - Kamutay, önü· 
müzdeki pazartesi günü fevka· 
iade bir içtima yapacaktır. Bu 
toplantıda yeni boğazlar mu
kavelesi gorüşülecek, Başba

kan lnönü mühim bir nutuk 
söyliyccektir. 

Bundan başka uluslar sos
yetesinin 19 ncu maddcsinide 
bir müzakere mevzuu teşkil 
edecektir. Bu madde, muahe
delerin tadiline aittir. 

ltalya ve Almanya, iştirak 
etmemiş olmakla beraber, Ak· 
deniz meselelerinde müttehit 
ccbhe almak suretile mevki· 
!erini müdafaa edeceklerdir. 

Montrö, 20 ( Radyo Gece 
y~ırısından sonra) - Boğazlar 

konferansı mesaisini muvaffa
kıyetle bitirmiş ve yeni boğaz· 
lar muahedesi bu gece saat 
24 te imzalanmıştır. 

i Bir kadın, aoUa~-lç;cuğunun başın~ bük-
müs ve ölümüne sebebiyet vermış. 

İslnnbul, 20 (Hususi muha· 
birimi7d,.n) - Bu g-ece lstan· 
bul, tarihi j!iinlerinden birini 
yaşamıştır. Kıt'alanınız, kara
dan ve denizden lstanbul 
boğazım işg-al etmişlerdir. lş
g-al esnasında, t.ayyarelerimizde 
İstanbul boğazı üzerinde uç
muşlar ve paraşiitlü meş'aleler 
atmışlardır. Halk sevinç için
dedir. Her taraf donanmış 
bulunmaktadır. Şanlı ordumuz 
gayri askeri mıntakayı işgal 

ederken bütiin vapurlar dii
dük çalmış ve toplar atıl

mıştır. 

Türk delegasyonu, konfe
ransa işlirak eden devletler 
dele&asyonhı rı şerefine Chillon 
şatosunda bir ziyafet ver
miş ve ziyafette murahhaslar
dan başka sefirler, matbuat 
mümessilleri, birçok davetli 
zevat hazır bulunmuştur. 

T b l .. k "' ıııerkeıi dn muhakeme edilmek üzere or a ı azasının • ·. . . . . 

1 T k .. 'd oturan İz.- Izmir hapısanesıne gctırılmış· o an epe ·oy e . .. . . · ·ı· H · ·'ında bır 1ca- tir Hayrıye, Turk Adlıye tarı-
mır ı ayrıye au · .. .. . . 
dm, hakkında tutulan tahkikat h~n~e v~ıkuu .~orulmemış bır 
evrakile şehrimiz Ağırcezasın- hadısenın faılı olmakla maz-

----- nundur. Gebe bulunduğu sıra· 
Deniz kazası da müddeti dolmuş ve bir 

gün doğum esnasında başı 
Azkalsın 
Boğuluyordu .. 

Karşıyaka' da Osmanzade de
niz banyosunda bir vak'a ol
muştur. Bayburt'lu Musa oğlu 
Şaban, yüzerken zayıf ve has· 
talıklı olması sebebile kuvveti 
kesilerek su yutmağa başlamış 
ve görülerek derhal kurtarıl-
mıştır. 

Sulhceza hakimi 
Biray izinli olan Sulhcez.a 

hakimi Kemal Akalın mezum
yeti bittiğinden gelerek vazi

fesine başlamıştır. 
fardan hırsızların Cavid ve 
arkadaşı Ali olduklarını anla-

dık. 
Gelmiyen şahitlerin celbi 

için muhakeme başka güne 

bırakılmıştır. 

1 . •t ,.. ,..afcrl~ r ,crıni~ hıılıııı· 
cınl\t ~ 

ınıık. itilınrilc c;i ~oktur. . 
ismet lııünu'ue ne mutlu kı , 

t.ıtürl·(t arkarl.ış olmuş, Lozııu·ı 
, e lıugiiıı 'fonırö muk:ncl<'naıueııi· 
ni iınııılı)arı lıir lıııkıiıııetirı L.ı~ıu· 
d.ı hu ı;crl'fi itl.ır(• ctm"k ::ıadt•tine 

meydana çıkan çocuğunun el· 
lerile başını bükmek suretile 
ölümüne sebebiyet vermiştir. 
Torbalı müstantikliği, Hayriye 
hakkında Türk ceza kanunu· 
nun 48 inci maddesine göre 
Ağırceza' da lüzumu muhake· 
me karan vermiştir. Bu mad
de, on sekiz sene hapis ceza
sını istilzam etmektedir. 

r 
ne vakit devredilecek 

Gümrük ambarlarının liman 
işletme idaresi müdürlüğiine 
devri hakkındaki talimat ela':'l 
gelmemiştir. Onun için gümrük 
ambarlarının devir muamelesi 

<le gecikmiştir. 
İktısad vekaleti, gümrük am· 

barlarının idarelerine aid tefer· 
ruat hakkında şehrimiz liman 
işletme idaresi müdürlüğünden 
bazı malumat istemişti. Bu 
malumat bir rapor halinde 
hazırlanmış \'C gönderilmiştir. 
Liman işletme idaresi müdür 

t•rıııi~ıir. muavmı Hüseyin Avni, dün 
Yurttu~lıır! B 
!Hin l!l'ıt· Jw .. fıpııı hıi)iık hı~)· Ankara'ya gitmiştir. u rapor 

1 .. d'· ı1 .. , .ını ed•~ı·t·ktır. muhteviyatı hakkında vekalete 
nı ııı . ııı l-' ııı 
Tiirk nı•feri. lıo~.u:l.ırı ıutınu~tur. izahat verecektir. 
rıııııi)• timiz t.ızrJeıııni;, .~e .. kll\ "~t· izmir'a dönecek 
knnıiştir ~e' iııini1., ı;ıılıınuz. lıır-, Merinos sun 'j tohumlama 
lıiriııizi ı,ut·al,h) ıp kuılulopnız. ameliyesi için Bursa havali-

** sinde çalışmakta olan vilayet 
Orılm .ı onun ,.t. ınillet in hii) ük merkez mücadele baytarı Ce-

. ~ • ·k·I' ı~ıııd lııı•JIÜlll' . 
üml• n ... ,ı.11ın • mil' in Izmir' e dönmesi ıçın 
c.d..iın u· "' 1)gıl.ır! . .. ziraat vekaleti emir vermiştir. 

Paris, 20 (A.A) - Anado· 
lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Ernuvel gazetesi konferansın 
vardığı mesut neticeyi tahlil 
eden yazısında, konferansın 

beşiğinde olduğu gibi sonun
da da Türkiye lehine tezahür 
eden dostane vaziyete Tiirki
ye'nin h~kkı olduğunu anlatı
yor ve yeni rejimin Türkiye 
ile Sovyet'ler birliği arasında 
esasen evcut olan sıkı dost
luk bağlarım bir kat daha 
kuvvetlendireceği şüphesizdir, 

diyor. 
Paris, 20 (A.A) - Anado

lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor. 

Berlin'den Tan gazetesine 
haber veriliyor. 

Doyçe llgemanya Caytung, 
Montrö konferansı hakkında 
diyor ki : 

- Tiirkiye konferanstan va
ziyeti fevkalade kuvvetlenerek 
çıkıyor. Bundan sonra Türki
ye'nin yardımı büyük devlet
ler arasında daha ziyade ara· 
nacaktır. 

Roma, 20 (Radyo) - iyi 
haber alan mahafile göre bo
ğazlar uzlaşmasının imzası, 
muahedeler elraf ında yeni 
tadilat icabettirecektir. Bu ara
da Bulgarislan'da da Türkiye 
gibi Növini muahedesinin 
tadilini istiyecektir. Ayni za
manda Akdeniz' de mahreç 
meselesinide ileri sürecek
lerdir. 

Şato, baştan başa elektirik
lerle Jonatılmış bulunuyoı:du. 
Ziyafet çok samimi bir hava 
içinde geçiyordu, At nalı şek
lindeki masalarda murahhas· 
lar, sefirler, gazeteciler, da
vetliler yer almışlardı. 

Saat tam 22 de Türkiye 
hariciye vekilinin murahhas
lara hediye ettiği altın ka
lemler dağıtıldı ve mülcaki· 
ben mukavelenameler. genel 
sekreter tarafından imzaya ar
zedildi. 

Paris'te Fransız evrak hazi
nesinde hıfzedilecek olan mu
kavelenaOJcyi evvela Bulgar 
murahhası imzaladı. Bundan 
sonra sıra ile Fransız, f ngiliz, 
Yunan, Japon, Romen, Türk 
Rus ve Yugoslav murahhasları 
imzalarını attılar. Yugoslav 
imzasını atlığı zaman, saat 
tam 22 yi 12 dakika geçiyordu. 
Genel sekreter, diğer nüsha
ları da murahhaslara imzalattı 
ve bu suretler kendilelerine 
takdim edildi. 

Paris'te muhafaza edilecek 
olan °mukavelenamecie Fransız 
murahhası Pol Bonkur'a tevdi 
edildi. • 

Bundan sonra Hariciye Ve
kilimiz Tevfik Rüştü Aras bir 

nutuk söylüyerek dedi ki: 
- Bugün, çok mühim ve 

manalı bir hadise vukua gel
miş bulunmaktadır. Birkaç 
dakika evvel kayd tiğimiz 

mes'ud neticeye varabilmek 
için bir aya yakın bir zaman
danberi çalışmış bulunuyoruz. 
Rüşdü Aras sözlerine de· 

vam ederek: Orhan Rahmı Gokçe _______ ____ _ 

istikbalin kahraman/an silah omuzda heykel dibinde. 

l dağında askeri kampa çıkmış olan şehrimiz lise ve ortamektepler talebesi, dün kamptan dönmiişlerdir. Gençler, 
~a":ı~n ar öğsünii knf?artan dinç; zinde bir asker kafilesi halinde Karşıyaka'dan trenle İzmir'e gelerek cumuriyet meydanına 

hepı~ı~zı~ itatürk heykeline çelenk koymuşlar, burada nutuklar vermişlerdir. General Rasim de gençlere askerlik vazifesinin 
gelnııŞ eı' . düşen vazifesinin büyüklüğünü anlatan bir söylev vermiştir. Gençler, bunu müteakip bir resmigeçit yaparak 
Tl.irk gencıne. . 

ı . e gitmışlerdır. 
ev erın 

• 
.. , ... _ .... 

lzmir'de 
Gece yapılan 
tezahürat .. 
----ııa-........ __ _ 

-Başı 1 inci sahi/ede-
lakalık göziik',, ırdu. Muka
velenin imzası haberi gelmişti 

ki, derhal toplar atılarak kat'i 
netice meydanlıkta ilan edildi. 

Top sesi, şehrin diğer mmta
kalarındaki meydanhk\arda , 

Radyo makinelerinin başın
da tcıplanan halkı harekete 
getirmişti. Her yerden; 

- Yaşa Atatürk, varol, yaşa 
İsmet İnönü, yaşasın Türk 
millelı, yaşasın ordu! 

Avazeleri yükseldi.. Cumiı
riyet meydaninda bando ınu
zika, f stiklal 1ııarşı çalıyordu. 

Radyo, Muntrö' den nakil 
suretile ınukav~lenin imzası 

tafsilatını veriyordl. Pttrti na
hiye merkezlcrinJe top '111-
mıştı. Muhtelif semtlerde, arti 
Tilkilik muzikası Halkevi caz 
orkeştrası, Esnaf ve işçiler 
birliği, iplık fabrikası bando· 
ları, davullar, zurnalar çalını
yor, milli havalar eynanıyordu. 

Bu, görülecek bir alemdi. 
Herkes coşmuştu. Top sesle
rinden sonra, ziyalar artırıl
mıştı. Vapurlar diidük çalıyor, 
otomobiller korna çalıyor, halk 
tezahüratta devam ediyordu. 
Bu münasebetle, eğlence ma
halleri kamilen açık bırakıl
mıştı. Bayram, geç vakite ka
dar devam etmiştir. Bugün de 
program dahilinde ve daha 
geniş şekilde tazelenecektir. 

* * * 
Vali Fazlı Giilcç; gece ya-

rısından sonra saat ikide, Şiik
ri.i Kaya'dan gelen aşağıdaki 

telgrafı cumuriyet meydanın
da halka okumuştur. 

lzmir cumuriyet halk par· 
tisi başkanlığına: 

Boğazlar mukavelesinin im· 
zalandığı haberini şimdi 23,30 

da telefonla aldığımı tebşir 
eder ve Türk milletini bu mu-

vaffakıyetinden dolayı tebrik 
etmenizi rica ederim. 

Dahiliye vekili ve C.H.P. 
genel sekreteri 

Şükrü Kaya 

Ba telgraf okunurken, bü
tün vapurlar düdük çalmış ve 
bir pare de tok atılmıştır. 
.. a'33EOW ........ 9E!Bm .... 

- Bundan böyle dünyaya 
karşı şunu ilan edebiliriz ki, 

milletler her ti.irlü isteklerini 
uzlaşma emelile tahakkuk et

tirmek niyetinde bulunursa, 
en müşkül mes'clclcrin bile 

hallinin mümkün olduğu ve . 
adilane maksatlarla yapılan 

teşebbüslerin muvaffakıyrtlc 
neticelendiği görülür. 

Hariciye vekilimiz bundan 
sonra: 

- Bizi anbm1ş bulunan 
sizlere Türk milleti namına 
lcşekkiir ederim. 

Demiş ve nutkuna nihayet 
vermi~tir. 

T t vfi1-; R~işdii Aı a5'111 derin 
bir alaka ile dinll·ncn nutku
nu diğer murahhasların söz
leri t .kip C}lemiştir. 

f\1uk.wc-1enaınc imzalanırken 

ve ırahhaslar nutuklaı mı 

söyle ·rken birçok fotoğraf
çılar rl'simler almışlardır. 

Murahhaslar yarın meınlc
ketlerir e hareket edeceklerdir. 

İstanbul, 20 ( Hususi) -

Tiirk delegasyonu çarşamba 
günü İstanbul'da bulunacaktır. 

, 



AnOLu ____________________ 2117/ 

Boğazlar mukavelenamesi şudur! __________ _. __________ _ 
- Başı 8 inci sayfada -

tonilato yekunu o derece ve 
nihayet azami 45000 ton olun
caya kadar tezyit edilecektir. 
Bu maksatla, her .sahildar 
devlet, işbu mukavelenamenin 
ahkamı mucibince Türk hüku· 

Madde 19 - Harb halinde gemiler boğazları -karantina al· mekle iktifa etmek selahiye: 
tini haiz olacaktır. Ve bu tak· 
dirde tasdiknameyi mümkün 
olduğu zaman tevdi edecektir. 

Türkiye muharib olmadığı tak· tında geçmiye ve boğazlann 
dirde harb gemileri 10 ile bulaştırılmasına mahal bırak· 
18 inci maddelerde münderiç mamak için gemide mevcut 
ayni şartlar dairesinde boğaz- vesait ile lazımgelen tahaffuz 
larda tam bir mürur ve seyri tedbirlerini almıya mecbur-
sef ain serbestisinden istifade durlar. 

metine her sene bir Kanunu- edeceklerdir. Bununla beraber Hava gemileri 
sani ve bir temmuzda Kara- bütün muharib devletlerin harb M dd 23 _ Akd · 'l 
denl.zdekı" donanmasının to- f 1 • • b ğ 1 d 

8 
e enız e se ıne erınm 0 az ar an geç· Karadeniz arasında sivil hava 

nilato yekununu bildirecek ve meleri memnudur. Şu kadar gemilerinin mürurunu temin 
maksadile Türkiye hükumeti 
memnu mıntakalar haricinde 
olarak bu mürura mahsus ha· 

Türk hükumeti de bu malU· ki, işbu mukavelename!1İn 23 
matı diğer akitlere ve millet
ler cemiyeti umumi katibine 
iblağJedecektir. 

C - Sahildar olmayan her 
hangi bir devletin Karadeniz· 
de bulundurabileceği tonilato 
miktarı yukarıdaki ve A. ve B. 
fıkralarında zikredilen toni
lato yekununun üçte ikisini 
geçmiyeccktir. 

D - Bununla beraber Ka
radeniz sahildarı olmıyan bir 
veya müteaddit devlet, insani 
bir maksatla bu denize bahri 
kuvvetler göndermek istedik
leri takdirde, mecmuu hiçbir 
veçhile 8000 tonu geçmiyecek 
o!an bu kuvvetler, işbu muka· 
velenamenin .13 üncü madde· 
sinde zikredilen evelden ihbar 
usulene tabi tutulmaksızın 

aşağıdaki şerait dairesinde 
Türk hükumetinden müsaade 
almak suretile Karadenize gi
rebileceklerdir. 

Yukarıdaki A ve B fıkra· 
larında zikredilen tonilato ye· 
kunu dolmadı ise ve gönde
rilmesi istenilen kuvvetler de 
bu yekunu aşmayorsa, Tür
kiye hühumeti kendisine arze· 
dilen talebi aldıktan sonra en 
kısa bir zamanda bu müsaa· 
deyi bahşedecektir. 

Şayet mezkur tonilato ye· 
kunu esasen doldurulmuş ise 
ve yahut gönderilmesi isteni
len kuvvetler bu yekunu aşı
yorsa, Türkiye Hükumeti mii
saade talebinden diğer kara
deniz sahilleri Devletlerini der
hal haberdar edecektir. Ve 
bu devletler haberdar edildik
ten 24 saat sonra buna itiraz 
etmezlerse, Tiirkiye Hükumeti, 
alakadar devletlere nihayet 
48 saat gibi kafi bir müddet 
zarfında alakadar devletlerin 
taleplerine vermeyi kararlaş
tırdığı neiiceden haberdar ede
cektir. Sahildar olmıyan dev· 
letlerin bahri kuvvetlerinin 
karadenize bundan sonra vaki 
olacak her duhulu yukarıdaki 
A. ve B. fıkralarında zikredi
len tonilato yekUnunun müsait 
olduğu dereced~ yapılabile· 
cektir. 

E - Karadeniz'de mevcu· 
diyetlerinin maksadı ne olursa 
olsun, sahildar olmıyan dev· 
!etlerin harb gemileri Karade· 
nizde 21 a-ünden fazla kalını· 
yacaklardır. . 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip 'e haşyazgauı 

Haydar Rüşsü ÖKTEM 
Um11mi neşri)al ve yazı işleri 

nıüdüni : IIaMdi üzbeı 

f J3rehaneM: ~ 
İzmir fki•ci e~yler okagı 

C. llalk. partiai hinaaı i~iude 

Telıraf: İzmir - ANADOLU 
Telefoa: 2776 •• P•sta k.utuıu .f0.5 

ABONE ŞERAiTi 
YılJığı 1200, ııltt aylığı 700, ii~ 

aylığı 500 kuru~lur 
Yaban<'l ınemleketler için ııenelik 

ıhoıuı iıNPIİ 27 liradır 
Her )erde 5 kuru~tur -Sl•ıii geçmi nüah:ılaı 2.> kuru. tur. 

üncü maddesi tatbikatına dahil 
olan haller ve kezalik cemiyeti 
akvam paktı kadrosu dahi· va yollarını gösterecektir. 
linde aktedilip işbu paktın 
18 inci maddesi hükumlerine Sivil hava gemileri, Türk 

hükumetine gayri muntazam 
tevfikan tescil ve neşredilen 

uçuşlar için üç gün evel ha· 
ve Türkiyeyi de taahhüd altına ber vermek ve muntazam ser· 
koyan bir mütekabil müzaha· 1 

ret muahedesi mucibince taar
ı visler için geçiş tarihlerini 

ruza uğrayan bir devlete ya
umumi surette evelden haber 
vermek suretile bu yollardan 

pılan müzaharet halleri bun· istifade edebilec~klerdir. 
dan müstesnadır yukarıdaki 
fıkrada ittihaz edilen mürur Bundan başka boğazların 

yeniden askerileştirilmesine 
memnuiyetine rağmen 10 ili 
18 inci maddelerdeki tahdidat 
tatbik edilmiyecektir. Karade· 
niz sahildarı olan veya olmı- ı 

yan muharib devletlerin harb 
gemileri merbut oldukları li· 
manlardan ayrı bulundukları 

takdirde bu limahlara iltica 
edebileceklerdir. 

Muhariplerin harp gemileri 
boğazlarda bir güna zaptumü
sadereye tevessül etmiyecek
ler, muayene ve taharri hak
larını kullanmayacaklar ve hiç 
bir hasmane harekette bulun· 
mıyacaklardır. 

Madde 20 - Harp zama· 
nında Türkiye muharip olduğu 
takdirde, 10 ili 18 inci mad· 
deler hükümleri tatbik olun- 1 

mıyacaktır. Harp gemilerinin 
geçmesi tamamen Türk hüku· 
metinin reyine bırakılacaktır. 

Madde 21 - Türk hükii· 
meli kendisini pek yakın bir 
harp tehlikesi tehdidine maruz l 
hissettiği takdirde, işbu mu· il 

kavelenamenin 20 inci maddesi 
hükümlerini tatbik etmek hak
kı olacaktır. Yukarıdaki fıkra
nın Türkiye'ye bahşettiği hak
kın Türkiye tarafından istima
linden evci boğazları geçmiş 
olup bu suretle tabi oldukları 
limandan aynı bulunan harp 
gemilerinin bu limanlara ilti· 
hak etmelerine müsaade olu
nabilecektir. Bununla beraber 
şurası mukarrerdir ki, Türkiye 
tavır ve hareketi işbu madde
nin tatbikine sebep olan dev· 
Jetin gemilerini bu haktan isti· 
fade ettirmiyebilir. Türkiye hü
kumeti yukarıdaki birinci fıkra 
nın kendisine bahşettiği sela
hiyeti istimal ettiği takdirde, 
bu hususta diier akitler ve 
Cemiyeti akvam katibi umu· 
misine tebliğatta bulunacaktır. 

Eğer Cemiyeti akvam mec
lisi Türkiye tarafından bu su
retle ittihaz edilen tedbirlerin 
haklı olmadığına üçte iki ek
seriyetle karar verir ve eğer 
işbu mukavelenameyi imza 
eden diğer akitlerin ekseriyeti
de kezalik bu reyde bulunursa, 
Türkiye hükumeti mevzuu ba· 
his tedbirleri ve kezalik işbu 
mukavelenamenin 6 ıncı mad· 
desi mücibinc~ alacağı tedbir· 
leri kaldırmağı taalahüt eyler, 

rağmen Türkıye hükumeti, 
Türkiye' de cari hava nizam
namesi mucibince izin alan si· 
vil hava gemilerinin tamamen 
emin bir surette Avrupa ile 
Asya arasındaki Türk arazisi 
üzerinde uçmaları için lazım 
gelen teshilatı gösterecektir. 
Uçmak müsaadesi verildiği 

haller için boğazlar mınlaka· 

sında takip olunacak yol, za
man zaman gösterilecektir. 

Umumi hükümler 
Madde 24 - Temmuz 1923 

tarihli boğazlar reiimine mü~ 
teallik mukavelename muci· 
hince teşkil olunan beynelmi· 
lel komisyon vazife ve salahi
yetleri Türk hükümetine inti
kal etmiştir. Türk hükumeti 
11, 12, 14, 18 inci maddele
rin tatbikine mütedair malu· 
mat vermeği ve istatistikleri 
toplamağı taahhüd eyler. 

işbu mukavelenin boğazlar· 
dan harp gemilerinin geçme
sine taalluk eden bütün hü
kümlerini icra etmeğe Türk 
hükumeti itina edecektir. 

Türk hükumeti, boğazlar· 
dan yakında ecnebi bahri bir 
kuvvetin a-eçeceğinden haber· 
dar olunca, diğer akitlerin 
Ankara' daki mümessillerine bu 
kuvvetin teşekkülünü, tonila
tosunu ve boğazlara hudut 
için derpiş edilen tarihi ve 
icabında avdet için muhtemel 
tarihi bildirecektir. Türkiye 
hükumeti, cemiyeti akvam ka
tibi umumiliğine ve diğer akit· 
lere her sene birer rapor ve
recek ve bu raporda boğaz· 
)arda ecnebi harb gemilerinin 
hareketini gösterecek ve iş bu 
mukavelenamede derpiş edil
diği üzere ticaret ve bahri ve 
havai seyrisefain hakkında 
faydalı bütün malumatı vere· 
cektir. 

Madde 25 - işbu muahe· 
denamenin hiçbir hükmü, Tür
kiye için veya cemiyeti akvam 
azasından bulunan bütün di
ğer akitler için cemiyeti ak
vam paktından mütevellit hu· 
kuk ve vecipleri ihlal etmiye
cektir. 

Nihal hükümler: 

Madde 22 - içinde veba, 
kolera, sarı humma, lekeli 
humma vak'aları veya ciçek 
hastalığı zuhur eden ve yahut 
yedi gündenberi zuhur etmiş 
bulunan harp gemileri ve ke
zeslik bulaşık bir limanı beş 

A .. ADOJ.U MATBAASI D.A kerre 24 saattan az bir müd-
BASIUJI~TIR 

Madde 26 - işbu muka· 
velename mümkün mertebe 
kııa bir zamanda tasdik olu
nacaktır. Musaddak senetler, 
Fransa cumuriyeti hükumeti· 
nin Paris'teki evrak hazinesi· 
ne tevdi edilecektir. Japonya 
hükumeti tasdikin icra edildi
ğini Paris'teki diplomasi mü· 
messili vasıtaıile Fransa cu· 
muriyeti hükQmetine bildir· .. __________ !.11 dettenberi terketmiş bulunan 

Türkiyenin tasdiknamesi da
hil olduğu halde; altı tasdik· 
name bu suretle tevdi edilince 
bir tevdi zabıtnamesi tanzim 
kılınacaktır. Bu hususta evelki 
fıkrada de.rpiş edilen tebliğ 
tasdiknamenin tevdiine muadil 
adedilecektir. işbu mukave
lename bu zabıtname tari· 
hinden itibaren meriyet mev· 
kiine girecektir. Fransa hü
kumeti yukarıdaki fıkrada 
derpiş edilen zabıtnamenin 

musaddak bir suretini ve 
sonradan tevdi olunacak tas
diknamelerin zabıtnamelerini 
bülft.1 diğer akid devletlere 
verecektir. 

Madde 27 - Meriyete gir
dikten itibaren işbu rnuka· 
velename 24 Temmuz 1923 
Lozan muahedesini imza eden 
bütün devletlerin iltihakına 

açık bulunacaktır. Her iltihak 
diploması tarikiyle Fransa 
cumhuriyeti hükumetine tebliğ 
edilecek ve bu hükumette 
diğer akitlere bildirecektir. Bu 
iltihakın hükmü, Fransa hü
kumetine tebliğ edildiği gün
den itibaren mer'i ve muteber 
olacaktır. 

Madde 28 - işbu muka· 
velename mer'iyete girdiği ta
rihten itibaren 20 senelik bir 
müddet için cari olacaktır. 

Bununla beraber, işbu muka· 
vdenamenin birinci madde-
sinde temin olunan mürur ve 
seyrisfain serbestisi prensibi 
gayri mahdut bir müddet için 
caridir. 

Mezkur 20 senelik devre· 
nin hitamında"n on sene evci 
yüksek akitlerden hiçbirisi 
Frahsa hükumetine mukad· 
dem bir fesih ihbarnamesi 
vermediği taktirde, işbu mu· 
kavelename iki sene geçinciye 
kadar mer'i kalacaktır. Fesih 
ihbarnamesi gönderildikten 
sonra bu ihbarname Fransa 
hükumeti tarafından diğer 

akitlere tebliğ edilecektir. iş
bu işbu mukavelename bu 
madde hükümlerine tevfikan 
fesihedilecek olursa, diğer 

akidler yeni bir mukavele hü· 
kümlerini tayin etmek üzere 
bir konferansta kendilerini 
temsil etttirmeği taahhüd ey
lttrler. 

Madde 29 - işbu muka· 
velenamenin meriyete girmesin· 

den itibaren her beş senelik 
bir devrenin hitamında akit· 
lerden her biri mukavelena· 
menin bir veya muhtelif hü
kümlerin tadili için teklifte 
bulunmak teşebbüsünde bulu· 
nabilirler, kabul edilebilmek 
için yüksek akitlerden biri ta
rafından dermeyan olunan ta· 
dil talebi, 14 üucü veya 18 
inci maddenin tadili mevzuu 
bahis ise diğer bir akit tara· 
fından ve başka maddelerin 
tadili mevzuubahis ise, diğer 
iki akit tarafından takviye edil
melidir. 

Bu suretle takviye edilen 
tadil talebi, cari olan beş se· 
nelik devrenin hitamından üç 
ay evci bütün akitlere tebliğ 
edilecektir. Bu tebliğ teklif 
olunan tadilatı ve esbabını 
gösterecektir. Bu teklifler üze
rine diplomasi tarikile netice 

istihsali mümkün olmazsa yüksek 
akidler bu hususta toplanacak 
bir konferansta kendilerini tem· 
ıil ettireceklerdir. Bu konfe· 

Umumhane
de Bir Vak'a •• 

Zahire satışları: --.. ······--B . k d Ç. Alıcı K. S. 
ır a ın 52,5 Ton buğday 6 25 

ağır yaralandı . . . 1776 Buğday 6 25 
Evelki gün Kemer' de Sür· 144 Arpa 3 25 

meli sokağında Zehra'nın umu· 433 Bakla 4 25 
mi evinde bir vak'a olmuştur. 15 Kumdan 4 25 
Limandaki kum kayıklarında N6betçi eczane 
çalışan Of'lu Receb, umum· 
hane sermayelerinden Mustafa Bu akşam Kcmeraltında 
kızı fidan Ayşe'yi bıçakla kar· Karantinada Eşref, Kenıe~ 
nandan ağır surette yaralamış· mer Alsancakta Ahmet L.111" 
tır. Vak'anın sebebi, Receb'in, Eşrefpaşada Eşrefpaşa elJI 
umumhane sermayelerinden di- neleri açıktır. 
ğer birini tokatlaması ve bun· 1 Talebe kampı fM 
dan kızan Ayşe'nin, Yamanlar dağındaki ta 

- Öyle tokat atılmaz, böyle ı kampı kapanmış ve 900 t 

atılılır. Diyerek Receb' tokat- 1-b_e_l_z_m_ir_'e_ı_·n_m_i_şt_ir_. ___ _ 

lamasıdır. Recebi, vak'adan lzmir Sulh hukuk haki 
sonra kaçmışsada takibedilerek ğinden: 
yakalanmıştır. Fidan Ayşe'nin 1 Rusçuklu Fahriye vekili 
karnındaki yarası çok ağırdır, kat lbrahim Halil tarafın 
tahkikata el koyan muddei· Karşıyakada soğııkkuyu 
umumi muavini Ali Akkaya, ramanlar sokağında 8 n 
tahkikat evrakını hazırlamış ve ralı hanede Rusçuklu Sa 
Receb, dün akşam sulhceza aleyhine 100 liranın t 
hakimliğince •tevkif edilmiştir. hakkında açılan davasında 
Balcılar' da yan etmekte olan mahke 
Bir vak, a sinde müddeialeyh namına 

tir ve berai tebliğ irsal kıh 
Kadını zorla sUrUkledi 
Şoför muavini Mehmet ve 

Salih ile bir arabaya binen 
ve Akhisar' a gitmek üzere 
Leblebici hanında otomobile 
binmeğe giden lsmail karısı 
Hanife, Balcılar içinde bir ta· 
arruza uğramıştır. Bunların ar
kalarını takip eden Hanife'nin 
eski dostu Uşak'lı Mustafa 
oğ'lu Mehmet, arabaya hücum 
ederek Hanife'yi kolundan tut
muş ve sürüklemiştir. Yetişi· 
lerek zabıtaca tutulmuştur. 

Koruyucu aşı 
Şarbon hastalığına karşı bir 

çok kazalarımızda koruyucu 
aşı yapılmaktadır. Aşı bitti· 
ğinden ziraat vekaletinden ye· 
niden aşı istenmiştir. 

rans ancak ittifakıiira ile karar 
verebilect"ktir. 

Ancak 14 ve 18 inci mad· 
delere mütaallik tadil mese· 
leleri bundan müstesnadır, ki 
bunlar için yüksek akitlerin 
dörtte üçünün ekseriyeti kafi 
gelecektir. Bu ekseriyet, Tür· 
kiye dahil olarak karadeniz 
sahildarı akid devletlerin dört
te üçünü ihtiva etmek üzere 
hesap edilecektir. 

Yukarıda anılın murahhas
lar, ifadelerini tasdik zımnında 
işbu mukavelenameyi imza et· 
mişlerdir. 

Montrö de 20 Temmuz 1936 
da 11 nüsha olarak yapılmış· 
tır ve murahhasların mühürle· 
rini havi olan birinci nüsha, 
Fransa Cumuriyeti hükumeti
nin evrak hazinesine tevdi 
edilecek ve diğerleri akid 
devletlere verilrcektir. 

Protokol 
Bugünkü tarihli mukavele· 

namenin imzası esnasında, 

Zirde imzası bulunan murah· 
haslar kendi hükumetlerini ta· 
ahhüt altına alarak atideki 
ahkamı kabul ettiklerini beyan 
ederler. 

Türkiye, mezkur mukavele
name mukaddimesinde tarif 
edilmiş olan boğazlar mınta
kasını yeniden askerileştire
bilecektir. 

2-15 Ağustos 1936 tari
h!nden itibaren Türkiye hü
kumeti mezkur mukavelena· 
mede musarrah rejimi mu· 
vakk~tan tatbik edecektir. 

3 - işbu protok bugünden 
itibarea mer'i ve muteberdir. 

davetiye varakasının ika 
gahının meçhuliyetine bin 
bila tebliğ iade edilmesi 
müttehaı karar üzerine _,,JI. 
ilana rağmen muayyen gÜJJV' 
mahkemeye gelmemiş ve ~ 
kında gıyap kararı veril~ 
olduğundan bu bapta nıP 
keme 10 Ağustos 936 tat" 
hine müsadif Pazartesi gatii 
saat 10 a talik edilmiş oldtr 
ğundan yevmi mezkurde nı; 
keme-ye bizzat gelmediği ve'/' 
bir vekil göndermediği ta~ 
dirde hakkında gıyaben bil! 
kum sadır olacağına dair telr 
liğ makamına kaim olnı
üzere ilan olunur. 22~ 

Tefekkür 
Sevgili annemiz, avukat nıe" 

hum Tevfik Nevzadın karı~ 
Bayan Cemile Nevzadın ebeu" 
ayrılışından dolayı cenaze t& 
reninde hazır bulunmak .,e 
bizzat veyahud yazile taziyett' 
bulunmak suretile acımıza ir 
tirak etmek lutfunda bulun'° 
yüksek zatlarla sayın dost t/f 
akrabalanmıza minnet ve şü~' 
ranlarımızı birer birer sunma!' 
derin acılarımız mani oldd' 
ğundan sayan gazetenizin ti" 
vassutunu rica ederiz. 

Kızları: Menije Rahmi, Mar 
tahhare Sarim, İzmir sayla\11 

Benal Ariman 
Damatları: Rahmi Öke, 51' 

lih Sarim, Neşet Arimao 

Salihli Şarba)'' 
lığından; 

Urayımız clektirik fabrik~ 
için ayda yetmiş lira ücreti• 
bir makinistlik açılmıştır. 

Fabrikanın Peter ve Rosto11 

marka iki motörü vardır. lhtİ' 
sası olanların ehliyatnamele' 
rile yirmi beş Temmuza ıc-: 
dar müracaattan ilan olunut' 

21 23 25 27 22'l'J 

/zmir Sicilli Ticar-' 
memurlutundan: 

[M. Ali Dirier) ticaret uıı• 
vanile lzmir' de Kestane pati' 
rında 36 numarada zahire .,e 
zeytinyağı ticaretini yapan tA 
Ali Dirierin işbu ticaret ünvaıı• 
ticaret kanun hükümlerine göre 
sicilin 1771 numarasına "-f 
ve tesçil edildiği ilan olundf< 

lzmir sicilli ticaret ttJe' 

murluğu resmi mührÔ 
F. T enik imzası 



s 
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Bir gemi, ~ehri topa tuttu, şehir derhal teslim oldu Bayındırlık direktörlüğünden 

1 'd 4 h b e e 110 lira aylık ücretli nafıa tamirhanesi baş makinistliği 

Spanya a ar gemisi açıktır. Bu işe istekli olanlar 28 temmuz 936 salı günü ba-
. yındırlık direktörlüğünde açılacak müsabakaya hüsnühal maz· 

batası, musaddak sıhhat raporu, ehliyet ve askeri vesikalarile 

ası·ıerle bı.rleştı· Ası·ler. birlikte gelmeleri iıan olunur. 2226 
/zmir belediyesinden: 

Madrid' e girmişler! 
• 

Asi neferler generallerini öldürdüler. lngiliz te-
beası cekiliyor. Hükumetin vaziyete hakim 
olduiu hakkında haberler de gelmektedir. 

S ~aris, 19 ( A.A ) ·- Paris 
t oır gazetesinin Cebelüttarık· 
an bildirildiğine göre, isyan 
~ın· . 
b ış olan kıtaların bir kısmı 
~ sabah Cadiz şehrine gel· 

ınış ve Madrit'e hücuma de· 
vaın et k " . ·ı . me uzere sıvı garnı· 
zonu ·ı b' d"l b 1 e ırleşmek maksa ı e 
I u şehre doğru yürümeğe baş· 
kınıştır. Asilerin diğer bir 
f~~ını da torpido muhribi ~e
l atında Alcezirasa gelmış· 
erdir 

h ~Y~ı gazetenin Rahat mu· 
h~ ~rınin bildirdiğine göre, 
~kurnet tarafından Melilla'ya 

&onder'ıl ·1 . .. - . 
l en gemı erm uçu ası· 
ere 'lt'h · d-d.. 1 1 ak etmiştir. Bır or· 

11 
Uncij gemi de Lorache lima· 
~na gelmiş ve derhal asilerle 

uhabcr t · · · · n a gırışmıştır. 

. General Franco Melilla'dan 
~sr~nı idare etmektedir. Sa
kı ·~•na göre isyan etmiş olan 
•talar v . hak• d" V n· azıyete a ım ır. e 
climı muhafaza etmektedirler. 
ıeneral Franco bizzat lspan· 

y~l generallerinden Mesela Si· 
\ı 'k• tl 1 ınci fırkası kumandanın· 
tan takviye kuvvetleri almak· 
adır. 

k~avas ajansının Cebelütta
~~ t~n bildirildiğine göre, bir 

rpl ıto Aloeziras açıklarına ge . 
Al 

ınış ve birkaç top atmıştır. 
tın • b· cı lopta kışlalar ve resını 

1 
•nalar beyaz bayrak çekmiş· 
erdir. 

Marsilya 19 (A A) - Bu· 
ra • 
1 Ya gelen haberler Barse· 
on'd a karışıklıklar vukua gel-
~ekte olduğu merkezindedir. 
1 af ·ıa . . 
tn hı at mevcut değildır. Zıra 

u aberat münkatidir. 
. Paris 19 (A.A) - Havas 

61.ansının Rabato' dan bildir· 
dııs'in - F e gore, general ranco 
~~şr:t~iği bir radyogramınd.a, 

dulus eyaleti ile Valladolıd 
"e T 'ht' )A urgos eya!etlerinin ı ı· 
b~le iştirak etmiş olduklarını 
ıldirmektedir. 

kA Madrid 19 (A.A) - Hü
b ~ınetin radyo ile neşrettiği 
ır beyannameye göre, kabi

nede yeni bazı değişiklikler 
Y_apılrnış, başbakanlık ile bah· 
tıye b k c· l 
d a anlığına Jose ıra • 
ahT tı ı •ye bakanlığına <la ge-
cra} p . ·1 . . C: ozas getırı mıştır. 

liav ebel~ttarık 19 (A.~_) -
Q. as aıanstnın muhnbırı, Is· 

anyol kıtaah yüktü 12 gemi· 

nin Fas'ın İspanyol mıntaka· 
sına hareket için emir almış 
olduklarını bildiriyor. 

Haber alındığına göre, bu 
mıntakada ihtilalciler vaziyete 
hakim bulunmaktadırlar. 

Paris 19 (A.A) - Madrit· 
ten yarı resmi bir membadan 
dün akşam alınan bir telgraf· 
namede, hükumetin vaziyete 
tamamiyle hakim bulunduğu 
ve dört generalin teykif edil
miş olduğu bildirilmekte idi. 

Asiler liderinin binmiş. ol
duğu tayyare hükumete sadık 
kuvvetlerin eline düşmüştür. 

Paris, 19 (A.A.)- Dün ak· 
şam gelen haberlerde Melil· 
la' da ve Madrid eyaleti gar
nizonlarının bir çoğunda as· 
keri kargaşalıklar çıkmış oldu· 
ğu bildirilmektedir. M_el~lla v; 
Ceuta 'da memnuniyctsızlık ala· 
metleri gösterilmekte idi. Za· 
bitler isyan etmişlerdir. Melil
la' daki kuvvetlerin başkuman· 
danı general Romaralas zabit· 
leri toplamış ve kendilerini 
vazifelerini ifaya davet etmiştir. 

General Romarales kendi 
askerleri tarafından tevkif edil· 
miş ve öldürülmüştür. 

Albay Solano kumandayı 
eline almış ve bu esnada şe· 

h. de bir yangın çıkmıştır. 
ır b" 

Sivil muhaf ızl<.ırdan bir za _ıt 
sosyalist ve komünist gençlerın 
yardımile i~y~nı bastırmıya te· 
şebbüs etmıştır. . . 

Emin bir menbadan bıldı-
rildiğine göre, h~kumet "kuv· 
vetleri asileri inhızam~ ugrat
ınışlar ve isyan etm:ş olan 

bitler"f'ransız Fas'ına kaç· 
:ışlardır. Asilerin f bari.~ xa· 
rımadasına çıkmalarının. on~ne 

. 1 k için Fas sahıllerıne 
geçı me . .. 

·1 gon bir takım harp gemı en • 

derilmiştir. 
1 

"d 
B Ve Pampa eneı e 

urgoz d 
kargaşalıklar çıkmıştı~~ Ma • 
·d'd sükun lıükılm surmekte 

rı e "f 
olub kuvvetli polis mu reze-

1 
. motörlü k ıvvetler ve sos· 

erı .1. l · 
1
. e komünist mı ıs erı 

ya ıst v d 
mütemadiyen sokaklarda ev· 
. gezmektedir. 
rıyMe d . d 19 (A.A) - Ka-a rı • . .1 . d t dilat vücude getırı • 
bıne c a 

. t" Yeni kabinede cumu· 
mış ır. . . b 3 
. .1 birlığlne mensu 

rıyetçı er ·ı . 
·11· cumuriyetçı er partı-

ve mı ı k d 
. d 3 nazır bulunma ta ır. 

sın en 

Yeni hariciye nazırı M. Justine 
Ascarate 39 yaşında olub cu· 
muriyeti tesis etmiş olan par· 
tiye mensuptur. 

Paris, 20 (Radyo) - Ame· 
rikadaki lspanyol askerleri, 
fspanyol adalarını da işgal el· 
mişlerdir. 

Cumuriyet hükumetine sadık 
askerlerle müsademeler de ol
muştur. ispanya dahilinde de 
çarpı~malar olmuştur. lbeslen, 
askeri ihtilali idare etmektedir. 

Fakat hareketi asıl idare 
eden .general Frangudur ; En
dülüs kıtası da asiler eline 
geçmiştir. Cebeliittarık'ta Is· 
panya hudutları dahilinden 
mütemadiyen silah sesleri gel· 
maktedir. 

Dört kruvazörden başka, bü
tün İspanyol donanması asilere 
iltihak etmiştir. 

General Franko'nun bütün 
askerin yardımı temin ettiği 
söylenmektedir. 

Barselonada müsademeler 
olmuştur. Asker kumandanlık 
dairesini işgal etmiştir. Kata· 
lanya cumuriyetinin vaziyeti 
hakkında malumat yoktur. 

Stok Eksang ajansı, Madrit 
üzerine yürümüş olan askerle· 
rin, payıtahtın teslimi için hü· 
kumete iki saat müsaade ver
miş olduklannı bildirmektedir. 

Diğer bir habere göre de, 
Madrit, asiler tarafından işgal 
edilmiştir. 

Madrid, 20 (Radyo) - isyan 
Melila'da sosyalistlerin askeri 
tahkir etmelerinden doğmuş
tur. Mutlakiyet liderinin katli 
haberi de, hareketi kuvvetlen· 
dinniştir. Maamafih henüz fır
ka ve parti davası ileri sürül· 
müş değildir . 

Cebelüttarık, 20 (Radyo)
lki kruvazör.:len başka bir 
takım sefineler Jaha ispanya 
limanlarına sevkedilmiştir.Bun
lar lngiliz tebeasını almağa 
memurdurlar. 

ispanya haberleri birbirini 
nakzedecek mahiyettedir. Bir 
habere göre hükumet asi as· 
kcrleri dağıtmıştır. Kraliyet 
taraftarlarının silahlarıda top
lanmıştır. Donanmada hüku
mete sadık bulunmaktadır. 

Resmi bir tebliğde "Cumu· 
riyeti ve lspanya'yı kurtarmak 
için çalı~makta olan hükumete 

Bedeli 
1- Cinsi Miktarı Lira 

Semer akacı 200 adet 30 
Kıl kolan 250 .. 20 
Kıl yem torba ;ı 150 

" 105 
Saz 80 deste 24 

179 
Yukarıda cins ve miktarlarile muhammen bedeli yazılı 
dört kalem malzeme başkatiplikteki şartname veçhile 
31171936 cuma günü saat onaltıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için onüç buçuk liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile· söylenen gün ve saatta 

2-

encümene gelinir. 

Cinsi 
Kalın sicim 
ince sicim 

Bedeli 
Miktarı 

30 kilo 

20 " 
Dört telli keten ipliği 6 " 

Lira 
18 
20 
12 
15 
20 

Kanaviçe 
Üç telli keten ipliği 
Kolan ipi 
Yarımlık urgan 
Beygir çılbırı 
Beygir yuları 

50 il 

10 " 
150 adet 

325 " 
100 " 
150 " 

6 
81,25 
13 
37,50 

222,75 
Yukarıda cins ve mikte.rlarile muhammen• bedeli yazılı 
dokuz kalem malzeme başkatiplikteki şartname veçhile 
31 /7 /936 cuma günü saat onaltıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için onyedi liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte encüme· 
ne gelinir. 14 18 21 25 2159 

Kazım Özalp bulvarının Bas· 1 kat teminat makbuzu ile söy-
mahane meydanile Kültürpark lenen gün ve saatte encümene 
arasındaki parçasının kordon gelinir. (2177) 15, 18, 21, 25 
taşları çekilmesi ve iki taraf 1 - Senelik kira bedeli 
ve orta yaya yollarının imla muhammeni 121 liradan, ikin-
ve tesviyesi le Kültürpark ka- ci kordonda T eşrifiye cadde· 

pısı önünde 400 metre murab- sinde 114 sayılı evin başka-

' 

baı adi döşeme yapılması işi tiplikteki şartname veçhile bir 
başkatiplikteki keşif ve şart- senelik kirası 28171936 salı 
name veçhile 31 17 / 936 cuma günü saat on altıda açık artır· 
günü saat on altıda açık ek- ma ile ihale edilecektir. işti· 
siltme ile ihale edilecektir. rak için dokuz liralık muvak-
lşin bedeli keşfi altıyüz altmış kat teminat makbuzu ile söy· 
yedi lira altmış kuruştur. İş· lenen gün ve saatte encümene 
tirak için elli liralık muvak- gelinir. 

umumun itimad ve yardımı 
lazımdır" denilmektedir. 

Londra' dan verilen bir radyo 
haberinde Gurota torpido muh
ribinin İspanyol sahillerini bom· 1 
bardıman ettiğini bildirmek- . 
tedir. 

Madrid'de, hükumet, cumu
riyete sadakat göstermiş olan 
üniversite talebesine resmen 
teşekkür etmiştir. 

Madrid, 19 (A.A) - Hü
kumet dün akşam saat 17 / 
15 de bir tebliğ neşretmiştir. 
Bu tebliğde harb gemilerinde 
isyan çıkmış olduğuna ve bu 
gemilerin Ceutadan ayrıldık
tan sonra lspanya'ya doğru 

yola koyulmuş olduklarına 
dair Ceutadan gönderilmiş 
olan haber tekzib edilmek
tedir, Bilakis filo hükumete 
sadık bulunmaktadır. Hüku· 
met Fasta bulunan kuvvetler· 
den ancak bir kısmının isyan 
etmiş olduğunu beyan ve 
halkı yalnız hükumete sadık 
kalmış olan sivil memurlara 
itaata davet etmektedir. 

Örfi idare ilan edilmiştir. 
Yalnız mülkiye memurları fev
kalade emirler vermek hak
kına malik bulunmaktadırlar. 

Madrid, 19 (A.A) - Hü· 
kumet radyo ile bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde bü· 
tün eyaletlerin hükumete sa
dık bulundukları beyan edil
mektedir. 

Bazı merkezlerde isyan çık
mışsa da bunlar pek çabuk 
bastırılmıştır. General Lano 
gayri kanuni olarak örfi idare 
ilan etmişse de asiler hüku· 
met kuvvetlerine teslim ol· 

-
muşlardır. Bir süvari alayı 
halkın yaşasın cumuriyet ni
daları arasında Seville girmiş· 
lir. lspanya'nın diğer ktsımla· 
rında halk hükumete sadık ve 
hükumet vaziyete hakimdir. 

Madrid, 19 (A.A) - Hü· 
kumet bu sabah radyo ile sa
bah saat 10,30da bir tebliğ 
ne~retmiştir. Bu tebliğde, Bar· 
selon'da ordunun örfi idare 
iliin etmiş olduğu ve fakat 
vasıl olmak istediği gayeleri 
elde edememiş bulunduğu be· 
yan olunmaktadır. 

Sivil muhafızlarla hücum kı
taları ve polis kuvvetleri asi· 
leri mağlup etmişlerdir. Asiler 
birçok telef at verdikleri gibi 
yaralılar da çoktur. Bunların 
arasında her rütbeden zabitler 
vardır. Asilere karşı yapılan 

harekette hava kuvvetleri de 
faal surette iştirak etmiştir. 

Malaga' da donanma Lejyon 
Etranjer ile Fastaki lspanyol 
kıtaatının Jspanya'ya geçme· 
lerine mani olmak için boğazı 
muhafaza etmektedir. 

Huella' da hükumete taraftar 
olan garnizon asi kuvvetlere 
karşı harp etmek üzere Seville 
doğru yola çıkmıştır. 

Bilbao'da ahali hükumeti 
' valiyi ve cumuriyeti alkışla-

mışlardır. 

Kadiks' da hükumete taraf
tar olan kuvvetler valiyi ve 
mumaileyhin sarayında muha
sara altında bulunan hücum 
kıtaatını kurtarmak için asilere 
hücum etmişlerdir. 

Evvelki gece Madrid' de hiç 
bir hadise olmamıştır. Paytaht 
bu sabah normal bir manzara 
arzediyordu. 

2 - Bin dokuz yüz lira 
bedeli muhammenle şasesi 
3,988 uzunluğunda olmnk üze· 
re başkatiplıkteki şartname 
veçhile bir adet kamyon alı· 
nacaktır. Açık eksiltme ile 
ihalesi 28171936 salı günü 
saat onaltıdadır. İştirak için 
143 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

10 14 18 21 2112 
1 - . Temizlik işleri için be

heri kırk kuruştan ikiyüz lira 
bedeli muhammenle 500 adet 
merkep köfünü alınacaktır. 

Başkatipliktcki şartname veç· 
hile açık eksiltme ile ihalesi 
28 17 / 936 salı günü saat on 
altıdadır. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Cinsi Miktarı Bedeli 

Turan pişmiş 
bcziryağı. 
Hafif çinko 
boya. 
Suma siyah 
toz boya. 
Gres araba 
yağı. 

Balık yağı 
Trabzon. 

kilo 
200 

200 

100 

200 

18 

Lira 
80 

80 

50 

64 

3,'"14 

277,24 
Yukarıda cins ve miktarı 

yazılı beş kalem malzeme baş· 
katiplikteki şartname veçhile 
28 /7 I 936 salı günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
bir liralık muvakkat teminat 
makbuzilc söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2141 12 14 18 21 
l - Beher metro murabbaı 

yüz kuruştan ikiyüz elli iki 
lira bedeli muhammenle 85 
adanın 252 metro murabba· 
ındaki 40 ve 41 sayılı arsa
larını:l a:;ık artırma ile ihalesi 
başkatiplikteki şartname veç
hile 31 /7 I 936 cuma günü 
saat on altıda yapılacaktır. iş
tirak için on dokuz liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

2 - Beher metro murab· 
baı 200 kuruştan altıyüz dok
san sekiz lira bedeli muham· 
menle 58 sayılı adanın 349 
metro murabbaındaki 20 sayılı 
arsası başkatiplikteki şartname 
veçhile 31 /7 I 936 cuma günü 
saat on altıda açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 
için elli iki buçuk liralık mu· 
vaklçat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası beşyüz 
elli lira bedeli ınuhammenle 
ikinci kordonda yalı cadde· 
sinde' l 58, 160, 162 numaralı 
depo ve yazıhanenin bir se
nelik kirası başkatiplikteki 
şartname veçhile 31 /7/ 936 
cum günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için kırk bir lira yirmi 
beş kuruşluk muvakkat temi· 
nat makbuzile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

2188 16 21 24 28 
Tanklı araba ve teneke ile 

satılan petrolun evsafı ile 8Y· 
kırı hareket edenler hakkında 
Belediye tenbihnamesine mad· 
de ilav<.• edilmiştir. Tarihi ilan
dan itibaren 20 gün zarfında 
petrolu bu evsaf dahilindr 
satmıyanlardan nisbi para ceza 
sı alınacaktır. Evsafı ile ten
bihnamcye ilave edilen mad
de belediyedeki ilan tahtasına 
asılmıştır. Herkesçe bilinsin. 

2243 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines Çeşme ılıcalar· 
1 

•111111111111111111111111nııtı.. Doktor .. 1111111111111111nn111 

Vapur Acentası Limited A. Kemal Tonay 
ROYAKLUMNPEAENRYLAANSIDAfS Haınburg - Bremen, Rotter- su··yu·· k Tu·· rkı·ye Otel ~e Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalı 

dam -Amsterdam ve Anvers -"VULCANUS,, vapuru 13 G = Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak l>aşıntla 30 
limanları için her ay munta- • A ı d = Jı ev Ye nıuayenehımcsinılc ~abalı saat 8 den akşam saat 6 a k• 

temmuzdan ıs temmuza kadar .k. f azı nOSU ÇI ı - lıaı!talarım kabul eder. 
1. d zam ı ı se er yapacaktır. ımaımız a olup ANVERS, f - Müracaat eden hastalara )8pılması lazımgclen sair tahlilAt 
AMSTERDAM, ROTTER- Ren, skandinav ve Baltık "BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her mikroskopik mudyf'neleri il" veremli hastalara yapılmasına cefl 
DAM, HAMBURG limanları limanları için doğnı Konşi- türlü konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin = görülen Pnonıotoraks muavenehanesinde muntazaman yapılır. 
için yiik alacaktır. mento ile eşya kabul eder. emrine amadedir. Yataklar banyosu ne beraber 100 kuru~ur. •ııı1111111111111111111ııımıııııı1111111iııuırııı111mım111 Telefon: 4115 Hd 

"CERES,, vapuru 27 tem- Anglo. Egytian Mail GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 
muzda gelip 1 agustosta AN- taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
VERS, ROTTERDAııM, AMS- line Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat -
TERDAM ve HAMBURG li- Marsilya ve İskenderiye ıçın Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 
nıanları için yük alacaktır. 9600 tonluk "Cairo City,, va- --------

SVENSK ORlET LINEIN puru her ay Pireden munta-
"GOTLAND,, motörü 20 zaman iki sefer hareket ede-

temmuzda ROTTERDAM, cektir. 
HAMBURG, COPENHAGE, Yolcu fiatinde tenzilat: , 
DANTZİG, GDYNİA, GO- Pire-Marsilya seyahat müd-
TEBURG, OSLO ve İSKAN- deti 75 saat, 
DINAVYA limanları için yük Port-Sait ve İskenderiye li-
alacaktır. manian için 11VELOS 11 vapu-

"V ASALAND,, motörü 30 ! ru- her hafta pazartesi giinü saat 
temmuzda beklenmekte o~up 12 de muntazam Pireden ha-
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO- rcket edecektir. Yolcu ve eşya 

kabul eder. 
PENHAGE, DANTZIG, GD-
YNİA, OSLO, GOTEBURG Fazla tafsilat için Pasaport 

1 yolcu salonu karşısında Lokal 
ve SKANDlNAVY A liman- Riz binasında . 
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MAR.T.ME Umumi Deniz Acenta~ığı 
ROUMAi~ II Limited Türkiye Ziraat bankası 

"ALBA JULIYA,, vapuru acentasına müracaat olunması. M .. f t • ı• v • f 
30 temmuzda gelip ı ağus- • Telefon: 3171 U e ilŞ namzet Igl Ve Şe 
tosta PİRE, MAL TA, MAR- na tı• " • •• b k • t•h 
SiL YA ve BARSELONE ha- 0/ivier VE Şürekası mze tgl musa a a im I ani 
reket edecektir. Lim:ted 1 Türkiye Ziraat bankasından: 

:Yolcu ve yük alır. 1/' A t I 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

il d vapur cen ası ff k t d · ·· 1·· k d "f · d' an aki hareket tarihlerile C . . . . muva a ıye erecesıne gore uzumu a ar mu ettış namze t 

navlunlardaki değişik liklerden 1 endelı Han, Bırıncı Kordon ve şef namzedi alınacaktır. 
t ' ı· k b l Tel. 2443 1 2 B .. b k . b"l k . . . l b'l ·ı ··ı acen a mes u ıyet a u etmez. · THE ELEERMAN - u musa a aya gıre ı me ıçın sıyasa ı gı er, mu -

Daha fazla tafsilat aln.ak için "GRODNO LiN~~ ~td. kiler veya Yüksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut hu-
2çi kordonda tahmil ve tahliye . d b ki vapu~u l a- kuk fakülteşindcn veya bunları yaba"lcı memleketlerdeki ben-
binası arkasında Fratelli Sper- L~~Jdr~ v H ln!°.e te .. k 0 lp zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 
co vapur accntalığına müraca- caktır.~ e u ı ç ın yu a a- 3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağu tosta Ankaı a ve lstanbul 
at edilmesi rİC8 OlUnllr. z· L k j d "MARDINJAN,, vapuru27 ıraat ua_n a arın a yazı ile yapı lacak ve kazananlar yol pa-
.. ._.T•c•le •.• 2.0.0.,4 2005 26~1 haziranda beklenmekte olup raları verılerck Ankarnya getiril ip sözlü bir imtihana tabi tu-

w F 
Liverpool ve Glasgow için tulacaktır. • • H. VAN- yük alacaktır. 4 - Müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlcrıne 130 

D ZEE & Co "DRAGO,, vapuru temmuz lira aylık verilir. 
er • ortalarında Londra, Hul ve Müfettiş namzetleri iki senelik bir staıdan sonra müfettişlik 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
"ANGORA,, vapuru 20 tem 

muzda bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE-
MEN için yük alacaktır. 
"ACHAfA,, vapuru 31 tem

muzda bekleniyor HAMBURG 
ve ANVES'ten yük boşalta
caktır. 

"CHIOS,, vapuru 10 ağus
tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yok alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru 31 

temmuzda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME ROU-
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, BUDA PEST, BRA-
TISLAVA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATİON DANUBI
ENNE-MARITlME BUDAPEST 

·'BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERIYE için yük alacaktır. 

"DUNA,, motörü Danub 
limanları için yük almak üze
re 7 ağustosa doğru bekle
nilmektedir. 

Anversten gelip yük çıkara- imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
cak ve ayni zaınunda Londra, geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış
ve Hul için yük alacaktır. tınlacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra eh

"LESBIAN,, vapuru 15 tem- liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 
muzda Liverpol ve Swansea- 5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
dan gelip yük çıkaracaktır. Ankara, İstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 / 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi- 7 /936 pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası 

randa Hamburg ve Bremen- · teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile 
den gelip yük çıkaracakhr. müracaat etmiş bulunmalıdırlar. D. 12 2149 

/ 

Açık eksiltme ilim 
Tire Şarbaylığından: 
1 - Uray müessesesi elektirik dairesinin 1936 finansal 

için ihtiyacı olan aşağıda yazılı iki kalem 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen Neviler 

bedelleri 
Lira K. 
999 50 

2999 80 
8 cins ampul 
66 kalem elektirik tesisatı 
ve tamirat melzemesi. 

temin 
Lira 

74 
224 

3 - Açık eksiltmeler 2817 /936 salı günü saat 
lacaktır. 

4 - Malzeme listelerile şartnameleri bedelsiz olarak 
yımızdan verilecektir. 

5 - isteklilerin muayyen olan gün ve saatta uray 
encümenine müracaatları gereği ilin olunur. 12 1 

Menemen Urbaylığmdan 
1 - Belediyeye ait Taş hanı binası keşif ve projesi 

bince sebze haline ifrağ edileceğinden icrası mııktezi ta 
ve inşaat işi 14/7/936 tarihinden itibaren 15 gün müd 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksilme işi 29171936 tarihine rastlıyan çarşamba 
saat 15 te belediye dairesinde icara · kılınacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 3664 lira 66 ku 
Taliplerin bu miktar üzerinden o/o 7,5 nisbetinde teminat 
çesi vermesi ve ihaleyi ihüteakip bu teminatını % 15 e İ 
etmesi ve mukaveleye bağlaması mecburidir. Noter m 
ile ilan ücreti dellaliye resmi talibine aittir. 

4 - Bu işe ait şartname belediye dairesinde görüleb 
18 21 24 27 220 

Menemen Urbaylığından 
Menemen kasabasının su ihtiyacının temini için Menedl 

20 kilometre mesafede vaki Karagöl mıntakasındaki me 
fardan talimatname mucibince tanzim kılınan şartnameye 
projesinin tanzimi işi 14171936 tarihinden itibaren 15 
müddetle ve 2,000 lira muhammen bedelle açık eksilt 
konmuştur. Eksiltme işi 2917 /936 tarihine rastlıyan çarşa 
günü saat 15 te belediye dairesinde icra kılınacaktır. 1 
olanların tayin olunan vakıtta belediye encümenine müra 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 18 21 24 27 22 

Manisa vilayeti daimi ene 
meninden 

Manisa memleket hastanesine alınacak 2651 lira 47 k 
bedeli keşifli 137 kalan\ ilaç ve tıbbi malzeme eksiltnı 
iştirak eden olmadığından eksiltme müddetinin 31-7-936 
günü saat onbire kadar uzatıldığı ilfm olunur. 2228 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğüğünden: 
Hazine ile lsigoni veresesinin mutasarrıf bulunduğU 

bilumum gayri menkuller pazarlıkla satılacaktır. 
Mevkii Sokağı Eski Numara )'Jev'i 

No. tajı 
Alsancak Akdeniz 7 7 

" il 14/1 16 

il " 18 24 

" 
,, 20 26 

il " 
9-11 11-11 

" " 22 28 

" 
Bur11ava c. 79 79 

" 
,, 39 39 

" 
,, 41 41 

43/1 45 

" Çcli!~el i. 70 58 

" ., 72 58/1 
,, ,, 74 60 
.. •• 76 62 

" " 
77 67 

" " 
81 71 

Dosya No. 33 5 
33/6 

Fabrika içinde iki de 
Etrafı tahta perde ile 
rili arsa. 
Demir imalathanesi 
7 odalı hane 
Kutu fabrikası 
3 odalı hane 
(Akar hane) içinde tS 
2 depo ve 1 sirke ve 
rap imalathanesi ve 
avlusu vardır. 
Kereste deposu 
Kereste ve kutu 
nesı. 

Yazıhane depo 
Depo 
Depo 
Arsa 
Hane 

halinde 

Depo ahır olarak 
maktadır. 

,\~ Yukarıda yazılı emvalin nısıf hisselerinin pazarlıkla Vapurların isimleri gelme J t-- / 

tarihleri ve navlun tarifeleri J~./ 
1 
. .&ı'roetl· ~Ar- ·' ı r..-Jı .J 

· - yetleri satılacağından talip olanlann b'r ay zarfında he;• 
hakkında bir taahhüde girişi- " Milli Emlak idaresinde müteşekkil satış komisyonuna ııı~ 
lepıez. Telefon No. 2007 2008 ,. - atları ilan olunur. 2'I~ 
~~~~~----~~--~------~1111111--------ms.ı .......... ~~ -~: ........... ______ lllllİ ... _ .......... ____ .. _ ... ~ 
Pürı· en Şaflap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rah 

olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 
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J zmir Komutanlığı i /anları Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: ve uçuncü maddelerinde ve şartnameıerinde yazılı ve· 
M 1 - Her birine biçilen ederi 6 kuruş olan iki milyon tane sikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa· 

st. Mv. Sa. Al. komisyonundan: makara değişik renk ve cinste olmak üzere kapalı tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2240 
Beher kilosunun zarfla alınacaktır. 

Miktarı Tahmin edilen tahmin edi- Teminatı 

Cinsi Kilosu mecmu tutarı len fiati vakkatc akçesı 

L. K. K. s. L. K. 
Kesilmiş sı- 117800 25916 00 22 00 1943 70 

ğır eti. 
Ayaktan sı· 84000 15540 00 18 50 1165 50 
ğır eti. 
Kesilmiş sı- 46900 8442 00 18 00 633 15 

ğır eti. .. fi 39300 6091 50 15 50 457 00 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 

Kapalı zarf çarşamba günü 16,30 da 29/temmuz/936 .. .. il " il .. " 17 de 

" .. u . , •• 10,30 da il " • 
" " il il il 11 de " .. 

1 lzmir Mst. Mv. kıt'atının yukarıda cins ve mikdarları 
yazılı dört kalem sığır eti dört kıt'a şartname ile 
?Yrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltm.~ye konmuştur. 

2 - ihaleleri hızalarında yazılı tarih gun ve saatlerde iz. 
mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 
3 - (117800) kilo kesilmiş sığır etinin şartname sureti 

yüz otuz kuruş mukabilinde komisyondan alınır. 
4 - Diğer üç kıt'a şartname her gün komisyonda görü· 

lebilir. 
5 

6 

istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. . . 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ıkı 
ve iiçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı :e-
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatın
den en az bir saat evvel komisyona vermış buluna· 

-....... caklardır. 11 16 21 26 

Mst. Mv. Satın Alma komisyonundan: 
Beher kilosu 

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin 
Cinsi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati 

y Lira K. K. S. 
ulaf 632300 33195 75 5 25 
,, 174000 9570 00 5 50 
,. 140000 7700 00 5 50 

Teminat mu
vakkate akçesi 

Lira K. 
2490 00 

771 75 
577 50 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 30/temmuz/936 perşembe günü saat 16 da 

,, ,, ,, ,, 16,30 da 
" " " " 17 de ,, . ,, " ,, 

l - lz~ir Ms;~ Mv.'' kıt'a~· hayvanat~nı~ yu~?rıda ~ins ve 
miktaları yazılı üç kalem yulaf ıhtıyacı uç kıt a şart
name ile ayn ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 

muştur. 1 
2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih, ğün ve. saat'er;e , z-

mir' dc kışlada Mst. Mv. satın alma komısyonun a )a· 

3 pılacaklır. . .. lt altı 
- (632300) kilo yulafın şartname surelı yu~ a .m.ış • 

kuruş mukabilinde komisyon~a~ al!~ır, dığcr ıkı şart 
n':\.me her gün komisyonda gorulebılır. . 

4 - hıtekliler Ticaret odasınds . kayıt!ı olduklarına daır ve-
sika göstermek mecburiyetındedırler. .k. 

5 - Ek . . . k d ki 2490 sayılı kanunun ı ı sıltmeye ıştıra e ece er 1 • 
. d C' tnamesinde yazı ı vesı-

ve üçüncü maddelcrın ~ ve kr 1 'hale saatinden 
kalarilı.! teminat ve teklıf me tup arını ı 

1 
kl d 

. · ş bu unaca ar ır. 
en az bir saat evel komısyona vermı 6 21 26 

------ 12 1 

1
Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den: rfl k 

D l k Yapılar kapalı za a e • 
- iyarıbekir'de yaptın aca 

siltmeye konmuştur. 1 . ası 
2 - Keşif bedeli 240467 lira 15 kuruştur. lk ınanç par 

1327 4 liradır. . 
3 - ihalesi 3 /8 936 pazartesi saat 15 tedır. . . l ak 
4 - K . . ·ı idari ve fenni şartnamesını a m 

eşıfname resım ı e 1 ~ d komisyondan 
istiyenler 12 lira 5 kuruş karşı ıgın a 

S alınır. . T bulunanlar için 2490 sa· 
- Eksiltmeye girecekler ılgı ı dd l de istenilen ve 

1 k 
.. ·· cu ma e erın 

yı ı kanunun i i ve uçun ·n fenni ehli-
Bayındırlık Bakanlığınd.~0 •• aldınması k~~r~g..,ı

1

n evvel ınez-
t l . . 'h 1 gunun en se k ye name er ıçın 1 a e . k b adan da almaca 

kur Bakanlığa müracaat edıler~ ~lr ve behemehal 
b 1 

. A rt mede ıster.ı en . 
e gelerle ıdarı şa na "ki bir'ikte teklıf ve te

·ı . b A olan ve"aı e ı t vcrı mesı mec un ~ . d en geç bir saa 
. l d "hale saalın en . 

mına~ mektup arını a ı 'V satın alma komısyonuna 
evvelıne kadar M. M. · 15 21 25 30. 

"--.. vermeleri. 2169 

1 Mst. Mv. sat. al. ko. ıs. den: . , hnyvanatının 350 ton 
- Edremit'teki kıtaatı ask rıye 1.1 eksiltmeye • kon-

k k l zarf usu ı c 
uru ot ihtiyacı apa ı 

muştur. 36 ·arşamba günü saat do-
2 - ihalesi 29 Temmuz/ ~ ç alma konfr•yonunda ya-

k d Ed "t't asken satın uz a rcmı e 

3 
pılacakiır. t l2250 1 radır. 

4 - Ttı.hmin edilen mecmu tu ~r~18 lira 75 kuruştur. 

S 
- Teminatı muvakkate akç~sı d görülebilir. 
- ş ·· komısyon a 1 d · 

6 
artnamcsi her gun ka ıtlı olduk arına aır 

- istekliler Ticaret odasınd~ t" dyedirler 
b rıye ın ·k· 

7 
vesika göstermek mcc u , 2490 sayılı kanunun ı .ı 

- Eksiltnıeye iştirak e~ecckler artnamesinde yazılı. vesı
vc Ü"Üncü maddelcrınde ve ktş l r·nı ihale saatınden 

... ·krf ıe up a ki ·d kalarile teminat ve tc . n . ınis bı lunaca aı ır. 
l ı. )'ona \er 26 

en az bir saat eve ~oını 15 21 
2110 10 

Mst. mv. sat. al. ko. dan: 
2 Şartnamesini 6 liraya almak ve örneklerini görmek isti- 1 - Ciheti askeriyenin açık eksiltme surctile münakasada 

yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. bulunan 1048 lira 85 kuruş bedeli keşifli paratoner te-
3 Eksiltmesine gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad- sisatına talip çıkmadığından eksiltme 10 gün uzatılarak 

delerinde yazılı belgelerle 7250 liralık ilk teminatlarını 
teklif mektuplarile birlikte ihale günü olan 2317/936 ihalesi 28 Temmuz 936 sah günü saat 15 buçukta 
perşembe günü saat 15 ten en az bir saat evvel M. lzmirde kışlada Mst. mv. sat. al. komisyonunda yapı-
M. V, satın alma komisyonuna vermeleri. lacaktır. 

5 20 30 21 1488 2 Teminatı muvakkate akçesi 79 liradır. 

M M ] 3 - Sartname ve keşifnamesi her gün komisyonda görüle-
st. v.sat, a . ko. rs. den: 

bilir. 
1 Edremit garnizonu ihtiyacı için 625 ton arpa kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 4 - fsteklileri Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vc-

2 ihalesi 29 /Temmuz/ 936 çarşamba günü saat onda sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Edremit'te askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 5 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

3 Arpanın tahmin edilen mecmu tutarı 34375 liradır. üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatından 

4 Teminatı muvakkate akçesi 2578 lira 15 kuruştur. 
5 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2239 

6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair Mst. Mv. Sat. al. ko. dan. 
vesika göstermek mecburiyetindedirle. 1 - Mst. Mv. kıtatının açık eksiltme suretile münakasada 

7 - Lksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki bulunan 11800 kilo sabun ihtiyacına talip çıkmadı-
üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika- ğından pazarlıkla satın alınacaktır. 
larile temenat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 2 - ihalesi 24 Temmu7. 936 cuma günü saat 15 buçukta 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunanacak- lzmirde kışlada Mst. Mv. Sat. al. komisyonunda ya-
lardır. 2068 8 14 21 25 pılacaklır. 

M t M t 1 k d 3 Tahmin edilen mecmu tutarı 3658 liradır. s . v. sa . a . o. rs. en: 
1 Beher kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 kilo 4 Teminatı muvakkate akçesi 275 liradır. 

pamuk çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konul- 5 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
muştur. 6 isteklileri Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

2 İhalesi 22 / Temmuz/ 936 çarşamba günü saat 15 tedir vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
3 Şartnamesi bedelsiz M. M. V. sa. al. ko, dan alınır. 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
4 İlk teminat 1866 lira 25 kuruştur. ve üçiincü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
5 Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve kalan ve teminatı muvakkatclerile birlikte ihale saa-

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminat- tından evvel komisyonda hazır bulunmaları . 2241 
tarının havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat Mst. Mv. Sat. al. ko. dan: 
evvel M. M. V. satın alma ko. na vermeleri. 1 - 8434 kilo doral boru çubuk saç levha ve perçin çivi 

2012 5 10 15 21 kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
__ M_s_t-. -M-v-.-s-a-t.-a-1-. -ko. rs. den: 2 - Tahmin edilen bedeli 19900 lira 20 kuruştur. Ve ilk 

1 _ Beher kilosuna biçilen ederi 170 kuruş olan on yedi inanç parası 1492 lira 50 kuruştur. 
bin altıyiiz kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksilt- 3 ihalesi 4/9·936 cuma günü saat 15 dedir. 
meye konulmuştur. 4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

2 Şartnamesini 150 kuruş karşılığında almak istiyenler üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ihale saatından 
her gün M. M. V. sa. al. ko. na gelmeleri. bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarını M.M.V. 

3 Eksiltmeye girecekler kanunun iki ve üçüncü madde· salın alma komisyonuna vermeleri. 21 4 19 8 2216 

!erinde yazılı belgelerle 2244 liralık ilk teminatlarile J 
birlikte teklif mektuparını ihale günü olan 22 /Tem- z mir harici askeri satın alma ilanları 
muz/ 936 çarşamba günü saat 11 den bir saat evvel Bornova askeri sat. al. ko. dan: 
M. M. V. sat. al. ko. na vermeleri. l Sökedeki kıt'anın hayvanatı için nümunesi veçhile 500 

2011 5 10 15 21 metrelik kolan pazarlık suretile satın alınacaktır. 
M.st Mv. sat. al. komisyonundan: 2 Pazarlığı 23/7/936 Perşembe günü saat 11 de ydpıla-

1 Beher çiftine biçilen ederi 170 kuruş olan onbeş bin caktır. 
çift yemeni kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 3 Umum tahmin tutarı 250 lira olup muvakkat teminatı 

2 ihalesi 3/ağuston/936 pazartesi günü saat 11 dedir. 19 liradır. 
3 _ Şartnamesi yüzyirmi sekiz kuruşa ko. dan alınır. 4 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 ilk teminat 1912 lira 50 kuruştur. 5 isteklilerin muayyen vaktında Bornovadaki askeri satın 
5 _ Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı alma komisyonuna gelmeleri. 2199 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Burna askeri sat. al. komisyonundan: 2045 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 7905 kilo sabunun 
evvel M. M. v. sa. al: ko. na vermeleri. 15 20 25 30 açık eksiltme suretile alınacaktır. 

Mst
. Mv. sat. al. komisyonundan: 2 Açık eksiltmesi 24/7/936 cuma günü saat 11 de ya-

pılacaktır. 
1 - Hepsine biçilen ederi 18000 lira olan değişik numa· 3 Umum tahmin tutan 2609 lira olup muvakknt temi· 

rada dört milyon üçyüz altmış yedi bin tane mıh ka- natı l 96 liradır. 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 4 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

2 İhalesi 21/Ağustos/936 cuma günü saat 15 tedir. 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

3 
_ ilk teminat 1350 liradır. lerindc yazılı vesikalarla muvakkat teminat makbuzu 

4 
_ Şartnamesi parasız olarak M. M. V. sat. al. komisyo- veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Bumava-

nundan alınır. daki askeri sat. al. komisyonuna gelmeleri 8 14 18 21 
6 Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat va 2490 sa-

yılı kanunun iki ve üçüncü maddeıeriede yazıtı bel- Istanbul vilayeti nafıa mü-
gelerıe birlikte teklif mektuplanm ihale saatinden bir d•• ı•• v •• d 
saat evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. Ur UgUD en: 

5 21 4 19 1975 lstanbut üniversitesi artırma, eksiltme ve pazarlık komisyo· 
Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: nunca kapalı zarf usulü ile eksiltmesi ilan edilen üniversite 

Miktarı Beher kilosunun tahmin Tahmin edilen hayvanat ve nebatat enstitülerine ait moblelerin eksiltmesine 

Cinsi 
Kilosu edilen fiati mecmu tutarı talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe 

L. S. L. K. çıkarılmıştır. 

Kuru soğan 10280 5 50 565 40 A - Keşif bedeli 35696 lira 25 kuruştur. 

,, ,, 3360 
1720 

5 50 184 80 B - Eksiltme 10-8-936 pazartesi günü saat 15 te lstanbul 
5 50 94 60 vilayeti nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında 

'' " T cminatı muvakkate akçesi ihale tarihi gun ve saatı yapılacaktır. 
L. K. 
48 41 

13 86 

7 10 

Açık eksiltme 27 /temmuz/936 pazartesi günü 
saat 15.30 

" " " il " " " 
saat 16 

,, 
" " " " il " 

saat 16.30 
1 Mst. Mv. kıtaatının üç kıt'a şartname ile ayrı ayrı açık 

münakasada bulunan yukarıda cinsi ve miktarları ya
zılı iiç kalem kuru soğan ihtiyacına verilen fiat komu
tanlıkça pahalı görüldüğiinden münakasa 10 gun uza
tılarak ihaleleri ayrı ayrı hizalfınnda yazılı tarih gün 
ve saatlarda lzmirde kışlada Mst. Mv. sat. al. komis
yonunda yapılacaktır. 

2 Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
3 - isteklileri ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedir. 
4 - l:.kısıltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

C - Bu işe ait proje, şartnameler ve saire !lgili evrakı 
179 kuruş mukabilinde nafıa müdüriiiğündcn alınabilir. 

D - Muvakkat teminat 2678 liradır. 
E - isteklilerin enaz bir kalemde 5000 liralık bu işe ben

mobleler işi yaptığına dair nafıa vekaletinden almış olduğu 
müteahhıtlik ve ticaret odası ve saire vesikaları havı kapalı 
zarfını 10-8-936 günü saat 14 <le kadar lstanbul nafıa daire· 
sinde eksiltme komisyonuna makbuz mukabili vermeleri la-
zımdır. 21 27 31 5 4083 2231 

Devlet demiryollarından 
lzmir • Soma · Alaşehir m:ntakasından lzmir'e sevkoluna

cak kuru üzümlere mahsus maktu ücretli tarifede isimleri ya· 
zılı bulunmıyan istasyonlarla bu mıntakanın haricinde kalan 
istasyonlardan lzmire nakledilecek kuru üzüm ücretleri, lzmir 
istikametinde ilk maktu ücretli istasyona kadar olan mesafeye 
a!t ücretin bu maktu ücrete ilavesi suretile hesap edilecektir. 

Bu teşmil 1-8-936 tarihinden mer'idir. 21 25 29 1790 2230 



~Sayfa 8 

Montrö'da ·mza anan 
ANADOLU ____________________ 21171936 

arihi v şeref i ukavele 
- -. -- , . ~ . 

e ·yetim· zin ra bir h .. ece ·dir. 
r 

.. rkiye bu sayede, Boğazlar vasıtasile dünya sulhu 
""z .rinde büyük 'rol.1

oynamaktadır.:Mukavele şudur: 

Büyük Şef Anafartalar'da .. 
Ankara, 19 (A.A) -Boğaz- tınca tabi tutulmıyacaklardır. 

Jar konferansı tarafından tas- Boğazlardan geçecek olan ti-
vip edilen ve yarın ( 20 Tem- caret gemileri bu resim ve 
muz 1936 da saat 22 de mükellcfiyeflerin istifasini ko-
Montrö de imzalanacak olan laylaştırmak maksadile üçüncü 
yeni boğazlar rejimine ait maddede yazılı mevki memur-
mukavelename metni şudur: larma isimlerini, tabiiyetlerini 

Majeste Bulgar Kralı, Fransa tonajlarını, gidecekleri yeri ve 
Cumur başkanı, Majeste bü- geldikleri yeri bildirecekler· 
yük Brilanya lrlanda ve denizler dir. Kılağuz almak ve röıner-
aşın Britanya arazisi kralı ve kaj ihtiyaridir. 
Hindistan imparatoru, Majeste Madde 3 - Adalar deni-
Yunanlılar kralı, Majeste ja- zinden yahut Karadeniz' den 
ponya imparatoru, Majaste boğazlara giren her gemi, 
Romanya kralı, Türkiye Cu- beynelmilel sulha ahkam çer-
mur Başkanı, Sovyetik Sos- çevesi içinde Türk nizamatı 
yalist Cumuriyetleri ittihadı tarafından kullanılan sıhhi kon-
icra Komitesi, Majeste Yugos- trol için boğazlann methali 
lavya kralı, 24 Temmuz 1923 yakinindeki bir sıhhiye istas· 
tarihinde Lozan'da imza olu- yonunda duracaklardır. Bir 
nan sulh muahedenamesinin sarih sıhhiye patentesine ma-
23 üncü maddesinde vazolu- lik veya işbu maddenin ikinci 
nan prensip mucibince boğaz- fıkrası hükümlerine tabi olma-
lar umumi tabirine dahil Ça- dığmı gösteren bir sıhhiye 
nankale boğazında, Marmara beyannamesini haiz olan ge-
denizinde ve boğaziçinde mü- miler, mevzuubahsolduğu tak-
rur ve seyrisefaini Türkiye'nin tirde bu kontrol gece ve gün· 

emniyeti ve karadeniz de sahildar düz mümkün olan en büyük 
devletlerin emniyeti kadrosu da- sür·atle yapılacak ve bu gemi-
hilinde korumak surctile tan- ler boğazlardan mürurları es-
zim etmek arzusile mütehassis nasında başka bir tevakkufa 
olarak işbu mukavelenameyi mecbur tutulmıyacaklardır. 
Lozan'dCl 2 Temmuz 1923 te içinde, veba, kolera, sarı 
iı1za olunan mukavele yerine humma, lekeli humma vak'a-
ikame etmiye karar vermişler ları veya çiçek hastalığı zuhur 
ve murahhas olarak atideki eden veya yedi günden az 
zevatı tayin eylemişlerdir. 

Murahhasların isimleri] 
Bu murahhaslar selahiyet

nnmelerini ibraz ile usül ve 
kaidesine muvafık bularak ati
deki hükümleri kararlaştırmış-
lardır. 

Madde 1 - Yüksek akid 
taraflar; boğazlarda denizden 
mürur ve seyrüsefer serbestisi 
prensibini tanırlar ve tasdik 
ederler. Mezkilr serbestinin 
kullanılması bundan böyle iş
bu mukavele hükümlerile tan· 
zim edilmiştir. 

Madde 2 - Sulh zamanın
da ticaret gemileri aşağıdaki 

üçüncü madde hükümleri kay
di ihtirazisi albnda hiçbir me
rasime tabi olmaksızın san
cağı ve hamulesi ne olursa 
olsun, gece ve gündüz boğaz
da mürur ve seyrüsefer husu
sunda tam bir serbestiden is· 
tifade edeceklerdir. 

Bu gemiler, boğazlardaki 
bir limanda durmaksızın bo
ğazlardan transit olarak geç
tikleri taktirde işbu mukavele· 
namenın 1 numaralı lahika· 
sında istifasi derpiş edilen
lerden maada hiçbir resim ve 
mükellefiyete Türk makama-

bir zaman evci bu hastalıklar 
zuhur etmiş olan gemiler ve 
keza beş defa 24 saatten az 
bir zamandanberi bulaşık bir 
li llanı terketmiş olan gemiler, 
bundan evvelki fıkrada göste
rilen sıhhiye istasyonlarında 
durarak Türk makamatınca ta
yin edilecek sıhhiye muhafız
ları alacaklardır .... Bu hususta 
hiçbir mükellefiyet ve resim 
alınmıyacak ve muhafızlar, bo
ğazlardan çıkarken bir sıhhiye 
istasyonuna bırakılacaklardır. 

Madde 4 - Harb zama
nında Türkiye muharib olma
dığı takdirde ticaret gemileri 
bayrak, hamule ne olursa ol· 
sun, ikinci ve üçüncü madde
lerde derpiş edilen şartları 
dahilinde boğazlardan mürur 
ve seyrisefain serbestisinden 
müstefit olacaklardır. Klavuz 
almak ve römerkaj ihtiya
ridir. 

Madde 5 - Harb zama
nında Türkiye muharib bulun
duğu takdirde, Türkiye ile 
harb halinde bulunan bir mem
lekete aid olmıyan ticaret ge
mileri, hiçbir suretle düşmana 
muavenette bulunamamak şar
tile boğazlardan mürur ve sey-

risefain serbestisinden istifade 
edeceklerdir. Bu gemiler bo· 
ğazlara gündüz girecekler ve 
geçiş Türk makamları tarafın
dan her vak' ada gösterilecek 
yolda vuku bulacaktır. 

Madde 6 - Türkiye ken
disini pek yakın bir harb teh
likesinde addettiği takdirde, 
ikinci madde hükGınleri her 
Lalde tatbike devam olunacak 
\e ~u kadar ki, gemiler bo
ğazlara gündüz girecekler ve 
mürtıru Türk makamları tara
fınc'an her seferde gösterilen 
yolda icra edilecektir. Bu halde 
klavuz almak mecburi ve fa
kat ücretsiz olabilecektir. 

Madde 7 - Ticaret gemileri 
tabiri işbu mukavelenamenin 
ikinci fasıl harp gemileri f as
lında derpiş edilmiyen bütün 
gemilere şamildir. 

ismet lnönü, Mondros mütarekesinde itilaf devletleri kumandanları i~e bir arada: 
Soldan itabaren general Şarpi, general Harington, ismet lnönü, general MonpeJIİ· 

Madde 8 - İşbu mukavele 
name nazarında harp gemile
rine ve onların vasıflarına ve 
kezalik tonilatolarının hesabı· 
na şamil olan tarif işbu mu
kavelenamenin ikinci lahika
sında zikredilen tariflerdir. 

Madde 9 - Mayi veya gay
rimayi mahrukatm nakli için 
bilhassa inşa olunmuş harp 
donanmasına ait muavin ge
miler 13 üncü maddedeki, 
evelden ihbarı kaydına tabi 
tutulmıyacaktır ve boğazları 
yalnız geçmek şartile 14 ve 

Madde 10 - Sulh zama
nında hafif satih gemileri kü
çük hücum gemileri ve mua
vin gemiler Karadeniz sahil
darı devletlere ait bulunsun 
veya bulunmasın bayrakları 

ne olursa olsun boğazlardan 

herhangi bir resim veya mü
kellefiyete tabi olmaksızın ser· 
best mürur hakkından istifade 
edeceklerdir. 
Şu şartla ki, bunları gündüz 

ve aşağıdaki 13 üncü ve onu 
müteakip maddelerde zikredi· 
len şerait dahilinde girecek· 
!erdir. 

Yukarıdaki fıkı ada zikredi
len sınıflara dahil olanlardan 

Madde 12 - Karadeniz sa
hildarı devletler işbu deniz 
haricinde inşa edilmiş veya 
satın alınmış denizaltı gemile
rini tezgaha vaz veya iatış 
hususu vakti zamanile Türki· 
ye'ye ihbar edildiği takdirde 
üssii bahrilerine iltihak etmek 
üzere boğazlardan geçirmek 
hakkına malik olacaktır. Mez
kfır devletlere aid denizaltı 
gemileri bu hususta Türkiye· 
ye vakti zanıanile izahat veril· 
mek şartile bu deniz haricinde 
kain tczgahe·da tamir edil-
mek üzere boğazlardan geçe
bileceklerdir. Her iki halde 
denizaltı g~nlileri gündüz ve 
suyun sathında ve boğazları 
tek başına geçeceklerdir. 

Madde 13 - Harp gemi
lerinin boğazlardan geçişi için 
Türkiye hükumetine diplomasi 
tarikile evdden haber verile
cektir. Evel<len haber verme 
keyfiyetinin normal müddeti 
sekiz gün olacaktır. Fakat bu 
müddetin Karadeniz'e gayri 
sahildar devletler için 15 güne 
iblağ edilmesi arzuya şayan· 
dır. Evciden ihbar muamele
sinde gemilerin gidecekleri 
yer, isim, tip ve adedi ve gi
diş için geçiş tarihi ve avdet 
edilecekse, dönüş tarihi bildi
rilecektir. Her tarih değiştir· 
me keyfiyeti üç gün eve! ya
pılacak yeni bir ihbara tabi 
olacaktır. Gidiş müruru için 
boğazlara duhul keyfiyeti ilk 
evelden ihbar muamelesinde 

1 
bildirilen tarihten itibaren beş 
günlük bir mühlet zarfında 

. . 

Bugünkü muvaffak Türkiye cumurigeti hükumetinin yük
!ek dirayeti ile tanınmış başbakanı ismet lnönü ve 

onun değerli haricigecisi Tevfik Rüşdü Aras. 
18 izinci maddelerde mezkur maada diğer harp gemileri 
toni!ato tahdidi hesabına da- ancak ve 12 inci maddelerde 
hil olmıyacaklardır. zikredilen hususi şartlar dahi-

Bununla beraber didğer mü- linde mururu hakkına malik 
rur şartları hakkında harp ge- olacaklardır. 
milerine teşbih edileceklerdi;. Madde 11 - Karadeniz sa-
Evelld fıkrada mezkur muavin 
gemiler, ancak sahih hedefe 
karşı top olarak azami 105 
milimetre kalibresinde iki top
tan fazla ve havai hedefe karşı 
azami 65 milimetre kalibresin
de iki cihazdan fazla silaha . 
malik olmamak şartile istisna
dan istifade edebileceklerdir. 

hildarı devletler 14 üncü mad
denin birinci fıkrasında zikre· 
dilen tonilato mikdarından 
fazla bir tonilatoda olan saffı 
harp gemilerini [Bu gemiler 
boğazları birer birer ve aza
mi iki torpido refakatinde ola-
rak geçmek şartile) boğazlar
dan geçirmek salahiyetini ha· 
izdirler. 

' 

vuku bulacaktır. 
Bu muhtelitin hitamından 

sonra ilk evelden ihbar key-
fiyetinin tabii olduğu şel'.ait 

ı dahilinde yeni bir ihbarda 
bulunulacaktır. Mürur esna
sında bahri kuvvet kumandanı 
tevakkufa hacet kalmaksızın 
Çanak~ale veya Boğaziçi met
halindeki bir işaret istasyo-· 
nuna emri altındaki kuvvetin 
tam teşekkülünü bildirecektir. 

Madde 14 - Boğazlardan 
transit halinde bulunabilecek 
bütün ecnebi bahriye kuvvet
lerinin azami tonilato yekunu 
15 bin tonu geçmiyecektir. 
Şu kadar ki, işbu mukavele· 
namenin birinci maddesinde 
zikredilen hal bundan müs
tesnadır. Bununla beraber 
evelki fıkrada _ zikredilen kuv· 
vetleri dokuz gemiden fazla 

olmıyacaktıl'. Karadcnizc 5'' 
hildar olan veya olm1yan de" 
letlere ait olup, 17 ioC' 
madde hükümlerine tevfik111 

boğazlardaki bir limanı ziy•· 
rete giden gemiler, bu tonilato 
mıkdanna dahil olmıyaca~ 
lardır. Kezalik geçe r!~en b~r 
sakat lığa uğrıyan harb grflll' 
leri bu tonilatoya dahil ol· 
mıy2caklardır. B ı gemile' 
tamirat esnasında Türkiye 
tarafından ittihaz edilen hı&; 
susi emniyet hükumlerine tabi 
olacaklardır. 

Madde 15 - BoğazlardaJl 
transit halinde bulunan harb 
gemileri, hamil olabileceklefl 
hava sefinelerini hiçbir halde 
istimal edemiyeceklerdir. 

Madde 17 - Boğazlard• 
transit halinde bulunan hatb 
gemileri, sakatlık veya deoit 
arızası haller hariç ohn•~ 
üzere geçişleri için kendilerine 
lüzumlu olan va kıttan faıl• 
boğazlarda tevakkuf etmiyc· 
ceklcrdir. 

Madde 18 - Yukarıda~• 
maddelere hükümleri tonilİ 
tosu veya teşekkülü ne olurs' 
olsun, bir deniz kuvvetioİP 
Türk hükumetinin daveti üte' 
rine mahdut bir zaman içİfl 
nezaket ziyaretinde bulunnıs~ 
üzere boğazlardaki bir linı8~ 
gitmesine hiçbir suretle nıafl1 

olmıyacaktır. Bu kuvvet dıl' 
hu! için takibettiği ayni yo~ 
dan boğazları terkedecektir. " 
kadar ki 10-14 ve 18 io'1 

maddeler hükümlerine tevfİ' 
kan boğazları transit olar'~ 

k . . IA 1 ait' geçme ıçın azımge en şer 

haiz ise bu hükümden nırır 
tesnadır. 

Madde 18 -Karadeniz 5'~ 
hilleı i olmıyan devletlerin sı.ı1!~ zamanında bu denizde nıı 1 

olabilecekleri tonilato yekOd~I~ 
atideki şekilde tahdit c 1 

miştir: 

A - Aşağıdaki B. fılc'11 

sında zikredilen hal mustesı>' 
olmak üzere, mezkur d~~l 
lcrin tonilato yekunu (3(JIJV"' 
tonu geçmiyecektir. 

B - Her hangi bir zal11~ 
Karadcnizdeki en kuvvetli 0 ~ 
nanmanın tonilatosu işbu 11~~ 
kavelenin imzası tarihinde tJı 
denizde bulunan en ku~e ı 
donanmanın tonilatosu la.'~:, 
10,000 tonu geçtiği takd~~ 
A fıkrasında zikredilen 301.rr 
- Sonu 4 ncü sagf adil"' 


