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üçler konferansı 
Perşembe günü Londra 'da 

toplanıyor .. 

" 

Şanlı Ordumuz dün Bozcaada ve lmroz a da girdi. 
Atatürk'ün Kamutayda nutuk vermesi mu te e d·r. 

Ba. h · l sil~rdedir. HükUmet vaziyete hakim-
zı şe ır era k.f d*ld. B. l 

dir z b ·ıı eneraller tev ı e ı ı. ır genera 
· a ı er, g D h .. k A • 

tcryy~re ile düşüp öJ!!-ü. __ onan!"a, ı ... :.cu;~mete geçtı. 
_ •• cılilınf'ktcllir. . . 

!\1a<lrid 21 (A.A) Dun nk llükiıı ıet lıunJaıı hnşkn ı~ıt~- Bu tebli~ lıir:çolc. lii.aıılarlıt 
auı &:ıat 2

1 50 
de radyo ile ııe~- e 

8 
a' işin ordunun, Sl\ ıl nt'§rP-dilruiş olup nih:ıyetiode ko-

tf'dihui~ ola~ biı" tcl>liğdc biikii· zan; r'zlaıııı ~c cunıuriyetçilcr cep- ıniinİ!!t ve osynli l liderlerin iııtİ· 
lllttio , aıh ete ıaıııaınilc hftkiın ınu .19• 

1 ınc ai hirilği ile yeniden znmı ıcsi etmek için bütiln İspan-
old 1\ " - •• he· h""1111

" '1 S 6 ç d , Ubll H' a iJerİrı büsbutUll , cdilıDİO olduğtıllU 1 ft\'C C)" - OnU lnCl Sag,a Q-

2:lb} t ki be,-an ccııh 
c " ugraıııı, oldu · arı , 

General Ali Hikmet 
1 ınnhul. 21 (Hu u i) - 1 ür

ki)e idman r.cmi}f'tlcıi ittifakı 
merkez lır) eti rci i general Ali 
Hikmet, hu 'aıifcdeıı i~tifa etmiı;. . . 
tır. -rhep ıııeclıul c de lll'r holde, 
milli takım ve oliıııpi)nt nır •, ... ıe
hıri ne nliikndıır ol a gerektir. 

1 tqnbul, 21 (Hu~u i) - Der
liıı'<leki olinıpi) atlarda lnlmıılnnn 

knr~ıln,nıa ı üzerine kur'alar çekil
meğe hnşlanını§tır. Milli taKııı1mıı

zı1, O) ın ondördündc Berlin\lc 1s
\eç'lilerle karşıla~mnk ılüemüştür. 

Satvetli Yavuzumuz 
1 tnnhııl 21 (lhı u i) _ 'lıı· 1 1 . k l . b" . .ı ıız >ıı unıır lıır ha' r 1 ı· 1 avc cııııı ır ııeııcc j olarak ı:n 1 k 1 1 ,, .ım ıu ınc e d " ıı ı ut u nnıuış toplar l k oıınıımomız ıln tlüıı gnp·i askeri tile 1 .' . nıı mu sıırt·· 

nnntakn ~nhillcriııe ) klnşmış ve Hı S<'vrnç ı:z hnr <'diltnilltİr. 
Çanakkale),. , nı·ımşt: r. Dunanına- İstnnhul 2 1 (1 hı u~I} _ l\lonl· 
nın gelişi halk tarnfın,~.an emsali rö ınukLav~lenamesiniı! .imzn ı lı.ı-

- ut/en çevırıni. _ 
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u~~g~~~ı~~ .. ~~~::~ L~:~!~~ğ:~!ğ~: .. 1 Ün Ün _ e g r a . a er er ı 
!::=. ~=~~~::u'. Uıonlu. lçhude, on&u,, temiz hl< ufuk ,.ı.athğ> ve ürler konferansı perşembe Resmi Tebli 

Kaç yıldır tam gırtlağımıu Ü tünde, }atıi hoğazuua ,>apı~mış olnrıık , ' . Gayri askeri mın 
dur.uı meçhul bir el, birdenbire çekilnıi,ti. Rabaılıgım hunılan ileri ge· •• - • • L d d to 1 n yor 
Ji> ordu. 'c o ta:.o;> ik kalkınca, birdenbire, ciğerlerimin yolu da açılını.· g U n u on r a • a p _a 1 -• taAknakarak, a2[1~Aı· r.Aıl)mışRt tı •. Bu arada birşe) in farkıua \'ardım: \! 

O eli lıo~:ızıınduıı • cke.n, Lir lınşka çelik pcnçeydi. Tıi} leriın ürper· bl' ğ 
mi.ti. Bu pençe, hu nr lan pençe i, on ekiz milyonluk Türk'ün öp;ii~ü Burada Avrupa sulhunun yeni esasları da konuşu- teÇa~~kkale ve lstanbul 
mübarek eldi, Atatürk.ün eliydi. 

·raılı Lir ' cd içinde idim. Gozleriuı Lcııliğinıi de ~ine takarak l k F ' b şvekil temsil edecektir ğazları mıntakasında şim 
lıoşluklarn doğru a}rıl<lı ve dalar denizi ile lam1ara dcnizin'in ara· aca ' ransa yı a . kadar mevcut olan gayri 
ındaki geçide kadar gitıiın.. Paris, 21 (Radyo)-Londra sının vereceği neticeler Ü

1

ze- ı müz~kerata Clavet edilecek- keri mıntaka kaldırılmış 'J 

zaktan şunu gördüm; üçler konferansının resmi bir rıne ltalya ve · Almanya da lerdır... mıntaka Türk ordusu tara 
T.ım lJoğazda. günc~leri lı şıuu, uları oııune, toprakları L-l)••ğının al· tebliğ ile Perşembe günü top-

1 
T k / b dan 21 temmuz 1936 salı 

tıua alnıı,, İrİ)llrJ \C )ÜZÜn<lo Lakır ilıiuıaları tnşıyaıı Lir :ı,.ker ilür.ti, !anacağı ilan edilmiştir. Hariciye ye i imizin eyanatı nü öğleye kadar filen i 

.ıgır adımlarla doluşıyonlu. üııgü ıınüın kyahrlını güıubüş Lir parıltı halc;inde Cenevre' deki son Lokarno ' ' Arsı u 1 usal mesaAı olunmuştur. gözü knnıaştın) ordu. Dinç, \ak ur, usi , a nınnn ir n kcrdi hu!. ,ö,·. 
ılı· iuiıı içinde çarpan iri 'c sıığlauı kalLin esini uzaktan duyu) ordum. konferansında esasen buna Çanakkale, 21 (A.A)-
Uu e , hir vatnn vgisinin: anlatılmaz, şııurn karışıııı). \'ahut hizıat yakın bir karar verilmişt i. sabah bir süel kıta Bozcaa 

ııurdan kopmuş musikiı;i i<li. Üçler konferansında avrupa •ı st•ı kam et•ı n de b •ı r ya geçmiştir. Hamidiye 
Boğazl.ır derin bir sükunctt· giimülıniıştlı. \'c Mchnıc<lı;ik; ha~ı gök· sulhunun yeni esasları tespit vazörü de saat lO da lmr 

1 re dcğnıi9 mu zzanı \C canlı hir heykel gibi, bir <lağdnn öbur ıla~a. edilecektir. v c konferans Dov- tarz 1 ha 1 bu 1 d u k. askeri bir kıta çıkarmıştır. 
bır gerittcn (;biır gc\İdc, Lir alıihlcıı öbür alıilc a<lımlar atnrak Lura· · St 't't l k f 'it 

nıng rı e o aca ngı ere Memleket çok coşkun ~ıııı lıekli)ordu. h k '' 
Ü fımeti namına M. Eden ve sonsuz bir heyecan için fçiıııJe, zevkin \e gururun ııihııyet i:,Jiıtinde duyulan eLccli Lir his -

ük ıd B 1 ." 1 1 . 1 u 1. M. Stanley konferansta hazır 116 ,, .J çınlamaktadır. } se i. un ıırı ııal c eı Cllll)Orı 11111. a~ııu· e~ı un ve onu tli uzaklar. ''B lk t t ırl~ t ,, aı t 
dan Iamlaclım .. o da, .. elıit kımlnnnııı ulndı&rı Çnnııkkale ıopragında bulunacaktır. a an an an l, On ro e, am Çanakkale, 21 (A.A)-5 

bir <lcınct Hile koparıuı~. AııuJolu')U, Trok)a'ya göıııleriyorJu. Kendimi Bu konferans ta bütün bey· anlaşmanın parlak bı·r .Je- 12 de kahramanlar diyarı o 
topladım. lcğer lıir gazete lıif inin İçinden ) ÜrÜ)Cıek nerelere git· nelmilel meseleler de tetkik aj 

Çanakkale şanlı Türk or ınişiııı, neler )O~anıı\ım! ** edilecektir. l •t • • •• f • f • 
ı ını gos ermış ır .. ,, larının kara , deniz ve h 

it 1 ' h d • 1 M. Blum refikası ile birlikte a Ya nln mua e eye iş• kıtalarını kucağında tutma 
ve hava yolule Perşembe gü- Belgrad, 21 (A.A) - Yu· Türk neslinin hiç şüphesiz en ve coşkun bir heyecan ve 

ti· rakı• beklenı•yor. nü Londra'ya gidecektir. goslav ajansı bildiriyor: buyük muvaffakıyetidir. vinç içinde emsalsiz teza 
M. Deldos ta M. Lcje ve Bütün sabah gazeteleri Mc,ı:- Verme gazetesi de gene hürat yapmaktadır. 

M. Masilli ile birlikte yarın lrö anlaşması hakkında uzun ayni heyecanlı bir lisanla bu 
Yeni muahede ile, Sovyetler Birliği hareket edecektir. M. Van- uzadıya tafsilat vermekte ve muvaffakıyeti ~aydettikten son-

Karadenizin kontrolünü elde etmektedir. zeland ile M. Stark ta yarın bütün beynelmilel mehafilin ra diyor ki: 

Montrö, 21 (A.A) - Ha· 
vns Aiansı bildiriyor : 

Siyasi mahafilde dün akşam 
imzalanan boğazlar mukavele
namesinin ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedir. Filhakika bir 
sulh muahedesinin meşru usul· 
lerle tadili ilk defa olarak ta
hakkuk etmiş ve yine ilk de
fadır ki, Japonya Milletler ce
miyetinden çekildikten son· 
ra bir beynelmilel muka· 
veleyi imzalamıştır. Aynı ma
hafi1de ehemmiyetle kaydedil· 
diğine göre, ltalya'nın Mont
rö konferansına iştirak etme· 

........ mm .... 11111 .... 1ı1111 

ıoabile, lıugıın hriırıiz.de ~ok par· 
lak, çok canlı 'e lınrekelli hir 
miting )apıhııı , halk co:kun tcza· 
l urntla mitinge i)lir,ık etmiştir. 

• :1), ı ıc.,bit cdilcnıİ)Cll hir 
io~n c.lnlga ı, ba tn '.ıli, kuman· 
danlar, milfrf'zcler 'c le ,kil:ıt ol· 
'lııl\u halde sclıitli~i Zİ) arcl et· 
nıi lı rtli r 

l nİ\t:r iteılc:. lıu bu)iık r.afo. 
ıın neti ·c i 't: C'hl'nımİ)ctini tcha· 

ruz ettiren lrnııfcranc;J ır, ırnt ukJıtr 

'eri imiştir. Miting csııa mda, Bu) e· 
1.iı me) elanı Jıakikntcn g<iriılec ek 
bir manzara arzedieordu. \lıidn f' 
nizlerce çı>lı•nk koıı<lu. 

Ç.anakkıılc 21 (Hu u ı) IJr· 
,Jumı Zllll Çanakkalc')C siri•İ lııık· 
krnda ıılııııırı tafi Hiıt, gozleri p ar
ta :ık d ·r cede lıe)ccaulı \C par· 
lnktır. Orclunun lıa ıııdıı Gcııaııl 
H usııü \anlı. \ ali il beledi) e rci i 
'f' m ktcplilcr. gcll(;l•'r 'e halk, 

Jıır dı ındakı )Olları tutnıu.-lurdı. 

K uıııaudaıııı muhtelif çiı;ck lmkPt· 
lı ri 'erildi \t: lıu \c ile ile, knr\ı· 
lıklı, lı.ırurctli ııutuklnr leati t dildi. 

Bu akşam <l.ı ordu tiCrefiııf' 250 
ki ilık lıir 7:i) rfot 'erildi. Ç:ınak· 
k.1lt §İmdi ·1 ürk ordu~ııııa .-;ckıi;ıi 
lı sretiıı ı tırulmıı unutnıu~. Laynım 

'inçlcrinc ıhı mü, tur. 
Du lllC} ıımla Çnnukknlc\leki 

]\ırk, Fran ız, lngiliz mezarlıkla· 
mın çelenkler konmuştur. 

Çunakknl• 21 (Husn i mulıııbi· 
nnıizdcn) Dlin gece abaha kn· 
dar Çanak kale halkı hiç U) uma mı~ 
\C şeııliklcrc cle\am ctmi.tir. Cu· 
murİ)Cl ıne)dauınd:ı Lu)ük bir 

mesine rağmen mu1hedeye 
iltihak etmek üzere Türkiye'ye 
yakınlık göstermesi muhte· 
meldir. 

Haber alındığına göre Tür· 
kiye böyle bir f tal yan teşeb· 
büsüne anbean int izar etmek· 
tedir. Bu mes'ele ile doğru-
dan doğruya en ziyade alaka· 
dar olan iki devlet, Türkiye 
ve Sovyetler birliği mukave· 
leden memnundur. Boğazların 
tekrar askerileştirilmesi ve Tür 
kiye'nin bütün toprakları üze· 
rinde tam hakimiyetini kur· 
ması münasebetile Türkiye' de 
heyecanlı tezahürat vukubul
ınaktadir. 

Diğer taraftan Sovyetler 
birliği esaslı istifadeler temin 
etmiştir. Karadeniz kapalı bir 
deniz olmaktadır. Sovyetler 
birliği harb halinde Karade
nizin kontrolünü elde et mek
tedir. Çünkü Sosyet filosu 
istediği gibi Karadeniz'den 
çıkar ve mezkür denize gire· 
bilir. Hiçbir devletin hayati 
menfaatleri yeni mukavele ile 
tehlikeye düşmemektedir. Bir 
nazik meselenin halledilmiş 
olmasından dolayı konf eran
sın muvaffakıyetindcn bütün 
heyeti murahhasalar bahti· 
yardır. 

Mareşal F. Çakmak 
Teşekkürlerini bildiriyor 

Ankara, 21 (A.A)- Genel 
Kurmay başkanlığından: 

Cumuriyetin mühim bir ba· 
şarısı olan boğazlardaki ha
kimiyetimizin iadesi vesilesile 
memleketin her tarafından or
dum uz hakkındaki güven ve 
sevgileri ifade eden tel yazı
ları alınmıştır. Bu güzel duy· 
gulardan dolayı teşekkürleri
nin gecikmemesi için ğenel 
kurmay başkanlığı Mareşal 
Fevzi Çakmak ayrı·ayrı karşı
lık yerine bu teşekkürü bildir· 
meğe Anadolu aiansını tavsıt 
etmiştir. 

f'rc> toplantı ı ) apılmış, lıoğazlar 
uı uka" clenamcsiııin iını.uı.ı hulwri 
lıı y canin lıcklrnmi tir. 

Hu Jı ılıer gcldiktcıı biraz on· 
ro 'f' a.ıt on lııı~ıık ııl ı ımla hi· 
rınci tdgrafımd lıihlirtliğiııı gilıi 

G ncral Hiı e}in Hü ııil'nün lln)· 
rarniçıcki lllU"laliil fırka ı karar· 

Başbakanımız 
Yal ova Ya gitti. 

alıı \ cık ımhorlıiye ı şehre gel· 
mi , lnı} iik hir be) ecanla karşı· 
lanmıştır. 

lstanbul, 21 (Hususi muha· 
birimizden) - Başvekil ismet 
lnönü bugün Yalovaya gitmiş
tir. Geceyi orada geçirecektir. 

Brüksel' den Londra'ya gide· gözünün, bu konferansın ne· Türkiyenin beynelmilel meş· 
ceklerdir. ticesile beynelmilel siyasetle ruiyet siyasetinin kazandığı bu 

Lond ra, 21 (Radyo) - Bu yeni bir devre açan Türkiye· zafer ayni zamanda Balkan 
kabine içtima etmiştir. M. ye. müteveccih olduğuııu te- antantı ve küçük antant dev-
Eden hariciye dairesinde Fransa barüz ettirmektedir. Politika !etlerinin takibettikleri siyase· 

tinde bir zaferidir. Tadilcili-
Vt" kBelçika sekfirbl: rini . k~bul 1 diyo~ kBi o: g~azlar me"'elesı'nı'n ğin ve emrivaki siyasetinin 
etti ten sonra a ıne ıçtıma· ~ 

k · · Türkiye, Romanya, Sovyetler kökleşmek üzere bulunduğu ına iştira etmıştır. bir anda Montrö konferansı 
L d H l'f k s· N ·ı birliği ve lngiltere lehine ol-or a ı a s, ı r evı tamamiyeti Türkiye içinde 

Ç b I A s· s l H duğu gibi Montrö mukavele· am er ayn, ır amoe oar beynelmilel adaletin muslihane 
ve Sir Ruçiman hazır bulun- sini imzalayan diğer devletle· siyasetinin bir tezahürüdür. 
muşlardır. rin de lehine olarak boğazlar Diğer taraftan bütün gaze-

Londra, 21 (Radyo) - M. mes'elesinin tasfiye edilmiş teler, Tevfik Rüştü Aras'ın, 
Fiçer Avam kamarasında M. olması Atatürk Türkiyesinin Montö'de Yugoslav matbu:ı-
Eden' den: "İtalya'nın Lokarno harptan sonra beynelmilel sa- tına yaptığı beyanatı da neş-
konferansına davet edilip edil- hadaki gayretlerinin tetevvü· rediyorlar. Aras demiştir ki: 
mediği ve ne cevap alındığı cünü teşkil eder. - Bu konferansı bugün ka-
sualini sormuştur. Türkiye ecnebi kontrölün· padıktan sonra diyebiliriz ki, 

M. Eden şu covabı ver- den tamamile kurtulmuş ve beynelmilel mesai istikaıne· 
miştir: kendi evinde tam ve mutla\c tinde bir tarzı hal bulduk. 

V h hakim olmuştur. Bu ilk önce Herkesin miizaharetinden isti· 
- aziyetın tavazzu u için fade ettik. Ve hepimiz dün· 

b 'd l t. k f t memleketin istiklalini harb eş ev e ın on eransına a- yaya isbat ettik ki, en vahim 
raftarız. Belçika esas itibarile meydanlarında miidafaa ettik- mes'eleler bile uzlaşma ve 
it 1 ' d t t · f k t ten sonra, şimdi de ecnebi ayayı ave e mış, a a umumi hiisnü niyet yoluyle 
it ı b d t. dd t · t. nu··fuzunun soı' kı rıntılarından a ya u ave ı re e mış ır. ' halledilebilir. 

"Lo d a Üçler konferan anavatanı kurtaran bugünkü B 
n r · alkan antantı Montrö'de, 

Akdeniz Anlaşma
sı bozulmadı .. 

İlalyan kaynaklarından çıkan haber 
tekzip ediliyor. 

Montrö; 21 (A.A) - Türkiyenin 1945 kanunuevvel Akde· 
niz anlaşmalarını feshettiğine v~ bu kararın ltalya'nın Anka· 
radaki büyük elçisine tebliğ edildiğine dair İtalyan memba· 
!arından çıkan haberler resmi mehafilde tekzip olunmaktadır. 

Anadolu Ajansının notu: Anadolu Ajansına verilen mallı· 
mata göre, 1935 kanunevelinde verilmiş olan teminat Türkiye 
tarafından lngiltere'yc karşı tek taraflı olarak devam et
mektedir. 

Japon siyaseti 
Şimali Çin'de hakim olmak için iç Mo. 
golistan 'da yeni bir ordu tesisine çalışıyor 

Pekin, 21 (Radyo) - iç Mogolistan yeni bir ordu vücuda 
getirmeğe karar vermiştir. Mogolistan mümessili M. Paoyoçen 
halen Şin-Kin'de bulunmaktadır. Mançuri ile bir ittifak mua
hedesi imzalamıştır. 

Bu yeni ordunun talim ve terbiyesi Japon zabitlerine tevdi 
edilecektir. Ve bu yeni ordu Japon erkiınıharbiyei umumiye
sinin tensibi ve verdiği kadro üzerine vücuda getirilecektir. 
Lazımgelen silah ve mühimmat ve tayyareleri Japonya temin 
edecektir. Japonya bu suretle şimali Çin'deki vaziyetini tah· 
kim etmektedir.Rusya aleyhine de bir hazırlık demektir. Çan· 
Kay-Çek'in Kanton üzerine zaferi, ayni zamanda Rusya'ya kar· 
şı bir Japon zaferi demektir. 

tam anlaşmanın parlak bir 
delilini göstermiştir. Yugos· 
lavya'nın hattı hareketi ken· 
disine çözülmez dostluk bağ
ları ile merbut bulunduğumuz 
bir müttefikten beklediğimiz 
hattı hareket olmuştur. Büyük 

dostumuz Yugoslavya'yı idare 
edenlere kardeş selamlarını 
gönderir ve Yugoslav mille
tine büyük kalbimle teşekkür 
ederim. 

Yugoslav gazeteleri gayri 
askeri mıntakanın ilgası mü· 
nascbctile dün gece Ankara, 
İstanbul ve Türkiye'nin diğer 
şehirlerinde yapılan vatanper
verane tezahürleri tebarüz et· 
tiriyor. Ve asrı1hazır tarihinin 
en güzel günlerinden birini 
yaşıyan Türk milletinin sevin
cine yiirekten iştirak ediyorlar. 

lJef terdarımız 
Ter f ian İzmir'den 

gidiyor .. 
Ankara, 21 (Hususi muha

birimizden}- İzmir defterdarı 
lhsan'ın, maliye vekaleti mu· 
hasebe umum müdürlüğüne 
tayin edileceği söyleniyor. ls
tanbul defterdarlığına da ma
liye vekaleti murakiplerinden 
Kazım tayin edilmiştir. 

Olimpijad 
Meş'alesi ... 

A tina, 21 (Radyo) D 
olimpiyad merasimi yapılın 

tır. Bu merasimde Almanya'n 
Atina maslahatgüzarı ve birç 
yerli, yabancı gazeteciler ha 
bulunmuşlardır. 

Olimpiyad ateşi yakıldıkt 
.sonra Berlin olimpiyadına se 
kedilecektir. 

Eski kıyafete girmiş 14 g 
zel kız bu ateşi nakle memu 
dur. 

Bu merasim; yemin mer 
.siminden sonra hitam bulmu 
tur. Meş'ale Selanik yolile 
her kilometroda bir değişme 
suret ile yaya olarak Alma 
ya'ya sevkedilecektir. Yugo 
lavya hududunda kiiçük kr 
Petro meş'aleyi birinci kilo 
metroda taşıyacaktır. 

Habeşis-
tan'da İtalya. 
Telefon santralı ku 
ruluyor. Habeş'leri 
Teslimi devamdadı 

Adis·Ababa, 21 (Radyo)
Adis-Ababa otomatik telefon 
bir iki güne kadar sade res· 
mi makamlar arasında işle· 
meğe başlıyacaktır. 

Sivil ihtiyaçlar ıçın 5000 
numaralık bir santral hazır· 

!anmaktadır. Bu santralın teş· 
kilat ve tesisatı üç aya kadar 
bitecektir. 

Harar, 21 (Radyo) - Ce· 
neral Naziye bugün 19 şef ve 
maiyeti erkanı teslim olmuş· 
lardır. Bunlar arasında Ha· 
beşistanın sabık Roma sefiri 
Volde Gabriyelin kardeşide 
vardır. 

Gondar, 21 (Radyo) - De· 
barek mıntakasında 700 Ha· 
beş asker ve rühbanı general 
Briyoli'yc teslim olmuştur. 

Vadii Gera,müslümanları da ... 
dehalet etmişlerdir. 

Adis·Ababa, 21 (Radyo) -
Habeşistan' da yeni dini teşki· 
lat ltalyan '!arın idaresinde ça· 
lışacaktır. Fransız papaslarını n 

imtiyazları kaldırılacak ve bo: 
rada büyük bir katolik kilisesı 

yapılacaktır. 



Hikayeler 
irfan Hazar_ ŞEHİR 

Çocuklarda mantık 

-HABER 
v ap 

Bugün iz.mir
den ayrıldı .. -, 

. KüçüklJ!rin dünynsı bambaşka { •ık k •• •• 
hır dünyadır. Onlardan tııplnnacuk l UrU UZUffl 
ınüşa~,.<l~lcrle zengin. cserle.r . cl~le ld • 
e~~~k l~ıç .te güç hırşey dPgıldır. ge l. 
) .eter kı, ısteycıı her oıın, balıa 
•lıkkat \'c itina ile çocuklannm 

konuşmalarını a'\ ni' le not t•dehil· . , n • " 
~ın. ıı notlar, çocuk ,.c dolnyısile 

ın an ruhunu B) clmlatma ı itibarile 

çok leheınmiyetlidirler. Denim, fll 
küçük mli <ıhcdclerimiıı, hirkaçı 
i tisna edilir e hemen hepsi İzmir· 
de 'c ion haftalarda alınmıştır. 

* * * Mini nıiui Gülten küçük par· 
hlağında çıkan ufak bir kesi~i ha· 
na gösterd i. Yüzünü buru.,turdu: 

- L'f, uf, dedi; 
. . Sonra knrfıki dıvarın ) anına 

Sıttı, Dıvarda da bir yeri gö tere· 
rek tekrar • 

- Ur, uf, dedi. 
Hiçbir şey anlamamı,tıııı. Ya· 

"•§Ça dı\'ara yaklaQtım. Gültcıı 'in 
~Österdi~i yeri tetki•k ctıinı. Beyaz 
~\·arda tahta biti öldüriilmüşlii. 

''ar kan olmuştu. Giihcn'in maıı· 
lığına göre dn ar da bir yerini 

le ıni~, kanatmıştı. O da kendisi 
gibi ınustaripti. 1)1' an canlı sam· 
yordu. 

• • • lale bahasına rüyıtıınıı anlatı· 
yordu. Birden c ini değiştirdi: 

- Baha, derli; te) zem de :ıra· 
hıırıın içinde, di. Anıma arnb:ıcı 
heni arabada; indirdi. 'fe) zem sc· 
sini çıkannacl.. Sonra, arabacı) ln 
beraber arabayı koştura, koştura 
)anınıdan kaçtılıır. (Bu ırada tcy· 
7.cai odaya girmişti.) jnle, hemen 
teyzesine döııdü; ka)annı çattı. 

- Beni, yalnız bıraktın ordn 
dc~il ıoi? Dedi, hiç emıiyor mu)· 
duu heni? Araba) in nere) e gitıiııiz 
S?nra? (A~lama)ll ha;lııdı. Kcııcli
sıııi zorla teskin ettik. jııle, gördü· 
~n rüya)I ulıi SQlll)Ordu. Tep:e~i 
taşırınıştı!J 

* * * Engin, cumleleri prını ) anın 
0)li)<'n küc;ük \ C güzel hir ço· 

<'ukıu. !\~lamalarına dayananıı)arak 
0 nu da. ) eui ölNı ninesinin ın<'za· 

rına götürdüler. rn~iu niııc~iııi çok 
ııe, erdi. Fatihalıır okundu; ıııezarm 
ctrafıudaki ı;içckl<'r ulandı . Bu ı· 

rada o, anııcı;İrw çiçcklı•rin niçin 
8ulandığmı orılıı. uııcsi, çiçP-klc· 
rin ımlaıımakla bü)Ü)CCe~ini, top· 

rı:ıgırı iı;indcn (lıfıırı) a doğnı lıu 
bureılc çıkacağım anlattı. Engiu, 
lıir Jniiddct dü~uudti \C ~öı:lcri 
dolu olchııı.u lııılde kı ık kı ık şun· 
lan söyledi: 

nnel'il;inı! ) ahannm ~a
:na; <;<ık dökelim ını, ı;ok. Ninem 
de çıksın topraktan. Kucaklıya)ını 
tekrar onu~ 

ot; 

* ıfı 
Bir arkadaşl.ı bırliktc, nılıı~ at 

ınes'eleleri iizerincle konu~u) orduk. 
'fcvzuuınuz plıohic bahsine iııtikııl 
etti. plıolıie'liler bocckten, karan· 
lıktaki ı;ıtırlılardnıı, hışırtılıırclnu 
korkan in anlardır. Hiz, hunları 
hararetle nıunaka,a ederken ocla· 
uın kapu;ı açıldı. \krabanıdıııı ku· 
çuk Nebahat i\·crİ)C ginli. Kalı\C'
mizi verdi, Fakat, ııa,.11 oldu hıl· 
ıııcın? Bir hum anı hikc~inin U) ak· 
lanna do~rıı &ıçranıa~ilc kı:r.ca[:ı:r. 

avazı çıktığı kadar bat:ırdı. riinrlcıı 
tcp!i duştu. 

Arkutlıışım, ebabat'ı \C dol.•· 
la) i ile onun korlrn•unu ka tederck; 

- Plıohic dedi . 
Bcu de haddinden fazla güldıiıu. 

E\ct, phobic; dedim. 
:\cl,almt th~arı)a çıktı. Be,. ıl.ı· 

kika onra ,]ı~ anıla bir kı) auwt 

koptu. Odııllıııı fırladım. :lı;ılı~t 
1 .. - l .. "r a"h)orclu. hılı•kı· 
rnngıır ıuııh.ı "" . 

lcr ba~ııııı lıirikıııi~lı rılı. 
- ':'\c 'ar? Dİ)C tı•lnfl.ı )aıılıınııa 
okulduııı 

'dıalıat, gozlcı i ) 1~ ic;imh-, 
lı.ızgın kızı;ın bana baktı : 

i\(' olacak! Oetli, içcrclck İ 
o )abancı)la lıirliktc hanıı hobi 

dediniz! ' öpck Jcdiuiz! 
Phobienin hobi dl'mek olma· 

<lığını 'cbalıat'a nnSJl anlatacak· 
lıoı? Bu \ak'a scbcl ile onunla iki 

ay dargın kaldık. 

* "' ... Faik Şf'meecldin'in ıiıin i- mini 
oglu, akşam üstu babas:ını beye· 

Hocazade Ahmed ticaret
hanesi tarafından yetiştirilen 

uu senenin ilk kuru üzüm 
mahsulü, izmir' e getirilmiş ve 
Türkofise verilmiştir. Bu nü· 

mune hakikaten çok nefistir. , ..) 
~~~~-----:-=-·---

Tuz Fabrikası 
Açılıyor . 

inhisarlar vekili bu
. gün gelecek. 
Baştanbaşa yeniden tesis 

edilen Çamaltı tuz şehrind~ 
inşa olunan sofra tuzu fabrı· 
kasının açılma şenliğinin per
şembe günü gümrük ve inhi
sarlar vekili Ali Rana'nın ri
yasetinde yapılması muhte
meldir. Bunun için tuz şeh
rinde büyük hazırlıklar yapıl
maktadır. Tamamen Türk mü
hendis• ve işcilerinin em eğile 
vücut bulan tuz şehrind ki 
modern ve mükemmel tesisat, 
göğüslerimizi iftiharla kabar· 
tacak derecededir. Bundnn 
dolayı muvaffak olan Tuzla 
müdürü mühendis Sezai'yi 
takdir etmek bir borçtur. 

Sofra tuzu fabrikasının açıl
ma merasimi için inhisarlar 
umum müdürü• Mitat ve tuz 
müdürü Cavit dün akşamki 
Bandırma trenile lstanbul'dan 
şehrimize gelmişler ve istas
yonda karşılanmışlardır. 

Merasime riyaset edecek 
olan gümrük ve inhisarlar ve
kili Ali Rana da dün Anka
ra' dan iznıir'e müteveccihen 
hareket etmiştir. Bu akşam 
Basmahane istasyonunda me
rasimle karşılanacaktır. 

Zavallı ~enç 
Çeşme kazasında .kara su

larımızda sünger avlıyan dal
gıç Ali isminde bir genç, vü· 
cudunun tahaınıniil edemiye
ceği derecede fazla çalışmak 
ve deniz dibinde çok kalmak 
yüzünden ağız ve burnundan 
kan fışkırmak surrtile feci bir 
şekilde ölmiiştür. -l'aııla k.ır~ıladı: 

Ilahııcıgını, Aıuıurk gı•ldi: 

Balı.ı"ı urdu: 
Atutiirk lıinırlir o~lıınıf 

(.:ucıık ctrnfııı,ı lınkmdı, 'e 
lıeuwıı k.ıpımn tiııiıne çıktı. J)nar· 
fortln 'e pcm·rrclerılı• a :lı olaıı 
kırıııııı Jıa, rJklan küt;iik cllcrilc 
~ö ıercrck: • 

feıc lıah.ı, \ı.ııiirk: 

tkıli. flhıruıl<1 \taliirk'I«', \tJllirk 
,..,.rcf inc apıl.10 ~crılikkr .lol.ı) İ· 

~ile o;ckilt•n lıa)rtıkları, o;ocuk hiri· 
lıiriııc kıırı ,tın) urdu:] 

* * * llir zıııııanlar nkallİ) t'I ıııck· 
tcplerinde lıoca)dıııı. N"iihctı;i IJU· 
hmtluğum hir giiu. ) a111 ııın ıııın .. ı . 

111ft:ııı lıir o.;o('ııl.. ~eldi. Adı \lı•lı· 

ıııcdıli. B.ı~ını ) erlere kntlnr inıli· 
rcrı~k heni ı-d ınıl.ıdı. "oıırıı: 

hı:ılliııı hr ' aııııcıı, 

'ııl.. ırtlo Panloıı mııtmmwl 
; 1' or: ,Jl•di. 

~eııı 

'.'\lclııııt••' ' iıı l'.ıı doıı ııı:ıtııııızd 

dr n ı..a .. clı m ılı~ \rn~tınlım: Sınıf 

ıııiırrlılın C" nıııtınoıı·l unl.ırı 
60' Jetli. · 

" - Onl rı t;ok ""uzel alı~tırdık: 
Bize birşc) öylcmck isterken ya· 
hut parmak kalılmrkcıı yalnız 
mntıııazcl di' e değil, pardon mat· 

mazd diye hitap cdi)orlar. Mch· 

meli benim ndımı Pardon ınal· 

maz~h hilı)or 'e bunu has isim 
olarnk kullnnı)or. Jlepiıniz bayılı· 
yoruz gülmckteıı •• 

Kordondaki kaldı
rım inşaatı bitti. 

--------
Dün öğleden sonra açılma 

merasimi yapıldı. 
Birincikordon 'un baştan ba

şa bandırma parke tcfşile dö
şenme ve yükseltilme ameli
yesi sona ermiş ve.Sirincikor
don dün öğleden sonra mera
rasimle açılmıştır. Merasime 
Vazli Güleç riyaset etmiştir. 

Vali Fazli Güleç., Müstah
kem Mevki komutam general 
Bürhanettin, Belediye reisi Dr. 
Behçet Uz, Emniyet müdürü 
Feyzi Akkor, Liman işleri mü
dürü Haşmet Dülge, Belediye 
reisi muavini Suat Yurtkoru 
ve daha birçok daire müdür
lerile münevverler, Süel muzi
ka ve halk merasimde bulun· 
muşlardır. 

Askeri muzikanın çaldığı 
istiklal marşı ile merasime 
başlanmış ve saygı ile dinle-
nen istiklal marşından sonra 
vali Fazlı Güleç; liman işlet

me idaresi miidürii Haşmet 
Dülge tarafından kendisine 
verilen makasla kurdelayı ke
seceği sırada kısa bir nutuk 
irad etmiş ve cumhuriyet hü
kumetinin feyizli eserlerinden 
bahseylemiş, alakadar başa
rıcılara teşekkür etmiştir. Da· 
ha sonra kurdelayı makasla 
keserek: 

-Cumhuriyetin feyizli eser
lerinden birini daha açıyo

rum. Demiştir. Davetliler, 
Kordona geçmişler ve kendi
lerine limonatalar ikram edil
miştir, Birinci Kordonun yeni 
baştan inşası 160 bin liraya 
çıkmıştır. 

Aydın' da 
.. -··· .... --Uzüm mahsulü 
ve sıcaklar. 

Aydın (Hususi) - Şarımız
da iki üç ğündür çok şiddetli 
sıcaklar hüküm sürüyor. Dün 
öğleden sonra hararet 40 de· 
rece idi. Bugün poyraz esme
sine rağmen öğleden once 

.33 tür. 
Bu yıl bölgemizde üzüm 

·pek azdır. Buna rağmen fial
ler şimdiden 6-7 kuruştur. 
Kavun ve karpuz hem çok 
nefis hem de boldur. Fakat 
son günlerde fzmir ve yukarı 
illere çok sevkiyat yapıldığın
dnn fiatler biraz yükşelmıştir . 
Sebze ve diğer meyva fiatleri 
de çok düşüktür. İki yıldır 
ilimizde yetiştirilen ftalyan 
cinsi şeftaliler de yetişmiş ve 
lznıire sevkiyat başlamıştır. 
Aydın özel yönetim kuru

lundan aylık alanların haziran, 
temmuz aylıkları tamamen ve
rilmiştir. 

Son kanun hiikmiine göre 
özelkurul emrine verilen. ma· 
liye işyarları, hazırlanan yeni 
yerlerine taşınmağa ba!'damış
lardır. Devir muamelesi de 
bitirilmiştir. 

Altay'lı Vahap, son Türki
ye muhtelitinde merkez mu
hacim rnevkiinde oynamak 
kudretini taşıdığı halde ken
disinin takıma alınmamış ve 
S.)Or haysiyetinin bazı şahsi 

sebebler yüzü ıden çiğnenmiş 
olmasından duyduğu teessürle 
Türkiye 'den ayrılmağa karar 
vermiş ve dün Paris'e gitmek 
üzere vapura binmiştir. Vapur 
bu sabah hareket edecektir. 
Vahap Paris'te Rasing klup 
dö Fransa girecektir. Vahap 
Türkiye'nin ve lzmir'in en iyi 
bir oyuncusu idi. Ayrılışının 
şekli itibarile, Vahap bir ziya 
d 1 • 
emeı\.tır. 

Kıbrıs'lı talebe 
Dün akşam limanimıza ge

len Fı ansız bandıralı Uimar
tin vapuru ile Kıbrıs'tan 70 
mekteb talebesi gelmiştir. Bu 
tall'beler, fstanbul'a bir tetkik 
seyahati yapmaktadırlar. Bu· 
gün şehri gezeceklt rdir. 

Nişanlanma 
General Faik kerimesi ve 

General Suphi'rıin baldızı Ha
diye ile gazeteci arkadaşlar-

dan Muammer Balcı'nın ni
şanlandıklarını sevinçle duy-
duk. Tebriklerimizi sunarız. 

Birincikordon'un Konak sem
tindeki methaline bir tak ku
nılmuş ve burası bayraklarla 
ve defne dallarile süslenmiştir 
Kordon baştan başa gerilen 
bir kordela ile kapatılmıştı. 
~~~~-=~=================-~--;-. ~~- -
Atatürk'e ve büyüklere Ege bölgesi için bir elek-

çekilen telgraflar.. trik santralı yapılacaktır. 
Büyük zafer dolayısile Ata

türk' e, İsmet lnönüne, dok
tor Tevfik Rüşdü Arasa, ha· 
rıcıye vekaletine ve C.H.P. 
genel sekreterliğine, mareşal 
Fevzi Çakmağa halkın şükran 
duyınılarını bildiren telgraflar 
çekilmiştir. Bu telgraflar, C. 
H.P. İzmir ilyönl:urul başkanı 
Fazlı Giileç, belediye reisi 
doktor Behcet Uz, Halkevi 
başkanı Memduh, Esnaf ve 
işçi teşekkülleri adına Galip, 
Ticaretodası adına 1. Hakkı, 
cemiyetler adına Kızılay baş
kanı Cevdet Fuad, Türkspor 
kurumu başkanı A. Cura im
zalarını taşıyordu. Çekilen 
telgrafların suretlerini neşre
diyoruz: 

KAMAL ATAIORK. 
Cumur Başkam lstanbul 

Boğazlar üzerindeki haklarımızı 
kabul ettirmekle tecelli eden 
ve büyük ulusumuza kazandır· 
dığınız z.aft:rlerc bir büyüğünü 
daha ekliyen yeni eseriniz, yo· 
lunuzda şaşmaz bir inanış ile 
yürüyen lzmir halkına derin 
coşkunluk verdi. Yüce varlı
ğınızın aydınlattığı yükseliş, 
toplanış ve güçleniş yolunda 
bulunanların en içli saygılarını 
taşıyarak tazimlerini sunarız. 

imzalar ... 
Başvekil 

Ankara 

Cumurluk devrinin her yı
lında Büyük Ulusumuza yeni 
ve Büyük bir başarı getiren 
}iiksek idarenizin en son zafe
rile yurd toprakları üzerindeki 
ptirüzs:ü eğemenliğinize bütün 
dünya uluslarının tcJ ddütsüz 
ı>aygı gösterdikleri bir kere 
daha tezahiir etmiş bulunuyor. 
Boğazların milletimizden hu
zurunu ve dünya milletlerinin 
sükununu bekliyecek olan 
Türk çocuklarının şerefli hüku· 
metine daha çok yıllar baş
kanlık etmenizi dileyen İzmir
lilerin candan saygılarını su· 
narız. 

imzalar 

Tevfik Rüştü Aras 
Türkiye hariciye vekili 

Montt-ö - Suis 
Asil Türk cumuriyetinin dış 

siyasasını senelerdenberi yiik
sek bir kabiliyetle idare eden 
dışta ve içte büyük bir sem· 
pati kazanan siz sevgili baka· 
nıınıza ve hcmşerimize boğaz
hır zaferinin ulusumuz hesa· 
bına kazanılmasında göster
diniz yeni muvaff akıyetten do· 
layı derin teşekkiirlcrimizi ve 
saygılarımızı sunmakla büyük 
bir sevinç duyuyoruz. 

imzalar 
Hariciye vekaletine 

Ankara 
Şerefli bir millet siyasetine 

sahip oluşun dünya milletleri 
arasında büyük ulusumuza ya
rattığı itibar yerini bir kat da
ha kuvvetlendiren boğazlar 
mukavelesini sağlamanız, yurd 
davasında daima hassas ve 
heyecanlı duran lzmir'de bit
mez coşkunluk dalgalan ya
rattı. Gönülleri hırsla dolu, 
başları gururla kalkık İzmir 
çocuklarının en içli sevgilerini 
ve saygılarını sunarız. 

İmzalar 
C. H. P. Genci sekreterliğine 

Ankara 
Eşsiz bir Öndere şuurlu bir 

inanışla bağlılığını yarattığı 
birlikle ulus işlerine en isabetli 
istikametini veren yüce parti
mizin iyi ve uzak gören ida
resile sağlaııan boğazlar muka
velesi ulusal zaferlerimize bir 
büyüğünü daha eklemiş oldu. 
içleri cğemenlik hassasiyetile 
titreyen lzmir çocukları bu mü· 
nascbetle partimiz için taşı· 

dıkları temiz ve asil duyguları 
izhara f ırsnl buldular. İzmir 
yurd sevgisinin, bilerek inan· 
manın yarattığı bu büyük eseri 
yurdseverlerin en canlı göste
rilerle kutlulayor ve büyük par
timize bağlılık sözlerini tek-
rarlıyor. İmzalar 

FEVZi ÇAKMAK 
Mareşal 

Nafıa Vekaleti tetkikler yaptırıyor. Mu· 
tahassıslar, suları ölcmektedirler. 

J 

Aydın, (Hususi) 
- Bundan bir
ka~ gün önce Boz 
doğan i içesine 
Ekonomi Bakan
ltğı tarafından ge
tirilen bir Rus ve 
bir de Türk uz· 
manı gelerek Ak
çayın çıktığı A· 
masya boğazında 
Arapapıştı ve Hı
zırilyas mevkile-

.rinde ctüd ve Akçayın geçtiği ormanlık 
inceleme yaptılar. Burada su tercih edilmek lazımdır. Eğer 
çok bol ve gayet yüksekten tetkikat ve ctüdümüz hüku-
düşcr. Rus mütehassısı bana metçe kabul olunursa, birbu-
şunları söyledi: çuk ay sonra buraya ikinci 

- Ege bölgesinde yapıla- bir kurul gelerek plan ve pro· 
ca genel elektirik santral ye- ıesını yapacak, ikinci beş 
rını lesbit etmek üzere, Ege yıllık programa dahil olan 
bölgesinin her yerini gezdik. bu işe tahsis edilen On 
Esas ödevimiz Türkiycnin yük- milyon lira mukabili Rus hü-
sek irtifadan düşen sularını kfımetinin Türkiyeden a1acağı 
ölçmek ve etüd yapmaktır. mallar belli edilerek işe baş-

Gezdiğim yerler arasında lanacaktır. 
en iyi ve uygun burasını bul- Bu santraldan Bozdoğan, 
dum. ikinci derecede Çal il- Karacasu, Tavas, Denizli, Ka· 
çcsinin Menderes havalisidir. dıköy, Sarayköy, Buldan, Ala-

Fakat burada bir yıl hiç şehir, Salihli, Manisa, Mene-
yağmur yağmasa bile ye- men, lzmir, Torbalı, Kuşadası 
tecek su bulunacağından ve Söke, Aydın, Milas ve Muğla 
bu sudan iki türlü istifade 
miimkiin olacağından burası .. ................. .. 

Ankara 
Büyük ulusumuzun onurlu 

ve gururlu ordusu başında ulu· 
sal haklarımızın birer birer 
alındığını miijdclcmek bahtlı
lığına mazhar olan yiice şah· 
siyetiniz için lzmir halkının 
duyduğu saygıları bir defa 
daha ifadeye fırsat veren bo· 
ğazlar mukav~lesi, bütün lz
mir'lileri misli az duyulan bir 
heyecana düşürdü. Hak bek
çisi ve sükun amili olduğu 
kadar eşsiz bir yurd koruyu
cusu olan güçlü ordumuza 
sonsuz tazimler ve saygılar 

sunarız. imzalar 

il ve ilçclerile bunların kamun, 
köylülerin çoğu elektrik cere-
yanını alacakları gibi bu böl
gedeki fabrikalar ve bu arada 

Nazilli kombina ı da bu sant
raldan idare olunacaktır. 

Türkiye - Avusturya 
klering anlaşması 

müddeti bitti 
Türkiye - Avusturya klering 

anlaşması dünden itibaren 
mer'iyet mevkiinden kaldırıl
mıştır. Bundan sonra Avus
turya eıntiasından umumi ta
rife üzerinden gümrük resmı 
alınacağı şehrimizdeki alaka
darlara bildiril~ iştir. 
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lzmir, tarihi hadisenin heyecanı Rusya-
ile dün bir miting yaptı Mogolistan 

-Baştarafı 1 inci yüzde-
Ondan so'hra gençlik na

mına Hakimiyeti Milliye mek· 
tebi başmuallimi Ihsan Çetin 
tarafından bir söylev verildi 
ve her iki genç alkışlandı. 
Daha sonra hitabet kürsüsüne 
belediye reis muavini Suad 
Yurdkoru çıktı ve çok veciz 
bir hitabede bulundu, boğaz
brın diirıva ve b;7İm için olan 
ehemmiy tini izah etti. Alkış
lan"'n b ı ut' u na iye me· 
mur!ar· a Yus f'un ve <la
ha son a vai. ve r arti başka
nım1:rm nutk ı takibetti Vali 
Fazlı G üleç vtcız bir ifcıdc 
ve gür bir sesle şu yüksek 
nutku verdi ve sürekli bir 
şekilde alkış1a. ıdı. 

Sayın vatand-tşlarım; 
Bugün hükumetimizin büyük 

muvaffakıyetile neticelenen ve 
boğazlar üzerindeki davamızın 
milli emelimize uygun netice
lenmesinden mütevellid süru
rumuzu birbirimize ifade için 
burada toplanmış bulunuyoruz. 
Benden evel söz söyliyen ar
üadaşlanm bu mcs' ele et afında 
her nokt ıyı tamamile tenvir 
ettiklerinden ben daha fazla 
söz söy!iyerc~ sabrınızı suiis
timal etmiyeceğ"m.~ 

Sevgili vatandaşlarım; hü
kumetimizin bugfüıkii muvaffa
kıyeti, sizin onu ta vi) etme
nizin ve sizi 1 hükum te olan 
bağlılığınızın neticesid.r. Eğer 
bugün Türk hükumeti muvaf
fak olmuşsa bu, Türk milleti· 
nin sevgisine ve itimadına is
tinad etmiş olmasındandır, bi
naenaleyh ben bu işte sizi, 
milletimi tebrike şayan görü
rüm. 

Arkadaşlar; bundan evelki 
devirlerde millette canlılık his
sedilmemesi ve son senelerde 
l\isscdilmesi milletin karakte· 
rine uygun idare sistemini bul
muş olmasıdır. Bu idare (Cu· 
muriyet) tir. Saltanat idaresin
de millete kendi kendini idare 
hakkı verilmediğinden büyük 
milletimizin en mühim muvaf
fakıyet kabiliyeti söndürülmüş
tü. Cumuriyet devrinde kısa 
bir zamanda muvaffakiyettcn 
muyaffakiyete yürüyorsak bu, 

doğrudan dsğruya hükumeti
mizin kuvvetini sizin muhab
betinizden almış olmasından 
münbaistir. Biz çok ~ahtiyar 
bir milletiz, çünkü bizim ka
rekterimizi sezen ve bizim 
için hakkımız olan tam ma· 
nasile geniş ve serbest idare 
sistemini kuran bir Dahiye 
kavuştuk, mazhar olduk, bu 
da Atatürk'tür. 

Atatörk idaresinin . bundan 
evvelki idarelere ve hatta 
bugünkü muasır idarelere gıb-
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ta bahş olacak muvaffakıyetler 
elde etmesinin sırrı burada
dır. En son muvaff ak1yetide 
bugün burada takdi~ ettiğimiz 
Montrö muvaffakıyetidir. 

Ben partinin başkam sıfa
tiyle ve ayni zamanda dev
letin mümessili olarak büyük 
şeflerim Atatürk ve ismet 
İnönü namına söyliyorum: 

- Eğer rüzgar bir gün 
bizi sevkeder ve vaziyet icab-
ettirirse elinizdekinin nısfını 
ve ağzınızd"'ki lokmanın ya
rsını yurd iç .• ı sizden alabilir, 
fakat yalnız, sizi, asla esir 
etti. m• yiz. Huz1ı1ru. uzda buna 
söz ve. irim. 

Sü ekli bir şekilde alkışla
nan hitaoeden sonra muzika 
onuncu Cumuriyet marşını çal
mış ve meydanda top'.a ;an 
binlerce ha.k bir ağızdan 
mar tekrar etmiş ve mit ngc 
nihayet verilerek herkes da-
ğılmıştır. 

Resmi ve gayri resmi mües
sese ve teşekküller tarafından 
Atatürk heykeline yüzlerce za-
fer çelengi konmuştur. Hey
kelin kaidesi çelenkten gö
rünmiyordu: 

Geceleyin: 
Gece şehir ba.şta'.1-başa elek

trik ış ğı ıçinde ç.a:kalamyor
du. Şehrin birçok semtlerinde 
zafer takları vücuda getiril
mişti. 

Resmi ve yarı resmi daire 
ve müesseseler binaları tama· 
men tenvir edilmişti. Gece 
şehrin muhtelif meydanlarında 
kurulan halk kürsüleri etrafına 
toplanan halka, birçok hatip
ler tarafından boğazların ehem
miyeti ve elde edilen zaferin 
büyüklüğü hakkında nutu\dar 

1 irad olunmuştur. Tezahürat 
geç vakte kadar devam et· 
miştir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
toplanan halk ve mektepler 
talebelerile gençler ve askerler 
fener alayları tertib etmişler 
ve şehri dolaşmışlardır. 

Burnava'da: 
Dün Burnava' da saat 17 ,30 

da Atatürkün Bumava parkm
daki anıtı etrafında binlerce 
Burnavalı vatandaş, başlannda 
general Rasim, ve nahiye mü
dürü Şefiic, aralarında Parti, 
belediye erkim, Kızılay, Genç
lerbirliği azaları, muallimler, 
mektebliler hazır bulunduğu 

halde tezahürat yapmışlardır. 
Şefik Erol, güzel bir hitabe 

irad etmiş, bunu küçük mek
teblerin manzum parçaları 
takibeylemiş, hepsi de alkış
lanmışlardır. Bu veıile ile 
büyak şefe, başbakanımıza, 
genel kurmay başkanlıtma, 
dış bakanlığına ve parti gen~I 
sekreterine tazim telgrafları 
çekilmiştir. Gece, fener alay· 
lan ve bol tenvirat yapıl· 
mışsır. 

Agdın'da bagram: 
Aydın, 21 (Hususi) - Bu 

akşam bütün Aydın'lılar şehir 
parkında toplanarak muahede
nin imzasını beklediler. Müjde 
gelince muzilcalar çalmağa, 
halk ulusal -marşlan 86ylemeğe 
başlad1. Bütün Aydın ıııklan
dırıldı. Bu büyük ıiyual zafer 
bayram ıcklinde sabaha ka· 
dar kutlulandı. 

ABONE ŞERAiTi 
YıUııı l!OO, ahı aybtı 700, öt 

aylığı 500 kunışhır 
Y altancı memleketler için seaelik 

abone ücreti 27 liradır 
(Nö~etçi eczaneler I 

Her yerde 5 kuruştur -!«;üufi geçmit aöıhalar 25 kuruıtur. 
-- --~ 

ANADOLU MATBAA5lı~DA 
BASll..MlŞT IK . 

Bu akşam Başdurak'ta Sıh· 
hat, Karataş'ta Sanio, Tilki
lik'te Yeni lzmir, lrgatpaza
rında Asri, Güzelyalı'da Afi· 
yet eczaneleri açıktır. 

····---iki devlet münase-
batı çok sağlamdır. 

Moskova 21 (A.A) - Mo
golistan kurtuluşunun 15-ci 
yıldönümü şenliklerine iştirak 
için Ulanbatura giden Sov· 
yetler birliği merkezi icra ko
mitesi heyetinin başkanı M. 

Eliava orada küçük kura toplan
tısında söz alarak büyük bir 
tebrik nutku söylemiş ve bu 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

Karşılıklı Sovyet-Mogol yar
dım münasebatı şimdiye ka· 
dar olduğu gibi tam bir kar
şıt klı hürmet ve riayet esası
na dayanmaktadır. iki ta af
tan biri diğerine arıcak diğer 
tarafın muvafakatile ve haki
katen lüzum ve ihtiyaç hudu
du dairesinde yardım edecck-

ı tir. Sovyet dostluğu şimdiye 
kadar olduğu gibi bugünde 
başka hiçbir memleket aley· 
hine müteveccih olmadığı gibi 
herhanği bir ulusa zarar ve
rebilecek amaçlar da takibet
memektedir. 

1 

1 

Belcika 
' 

Sulh istiyor! 
Brüksel, 21 (Radyo) - Ha

riciye bakanı M. Stark dün 
bir ziyafette söz alarak: 

"Coğrafi vaziyetimiz, ırki 
şeklimiz ne oluisa olsun biz 
bütün Belçika'lılar sulh isti
yoruz.,. Fakat bunu komşu
larımızın da bizim gibi iste-
meleri lazımdır. Böyle olma
dıkça, sulha inanmak bizim 
için mü,kildir. 

"Bütün cihanın da bildiği 
gibi Belçika, sulhperverdir. 
Sadece sulh için yaşamakta
dır. Buna itiraz edecek bir 
kimse tasavvur edemiyorum.,, 

Demiştir. 

Yunanistan' da 
Kalama-
ki' de meraaim .. 

Atina, 21 (Radyo) - Kral 
ikinci Y orgi Veliaht ile birlikte 
26 Temmuzda Kalamaki'dc 
yapılacak merasime iştirak 
edecektir, 

manevralarda bulunan Yu· 
nan donanmasıda Kalamaki'ye 
ıidecektir. 

Japonya 
Gemi ve tayya
relerini artıracak .. 

Tokyo 21 (Radyo) - Bahriye 
hakanı, harp st>f ioeleri in~atıoda 
mevcud muahedelerden hiçbirisini 
nazarı itibara almıyacağını SÖ). 

lemi~tir. 

Japonya hükumeti yeni hatb 
harp zırhlılan inp edecek Tiı 

muhriblcrle, '-lbtelbahirl.ırde de 
tefevvuk teminine çalışacaktır. Bun· 
dan ba§ka muazzam bir ban fi· 
loıu Yücuda getirilecektir. 

Spor işleri müzakeresi 
Mıntaka ajanlar heyeti, dün 

mmtaka ikinci reisi Dr. Hü
seyin Hulki'nin başkanlığında 
toplanmıştır. Futbol lik heyeti 
ile yardımcı komitenin teşkili 
ve yabancı takımlarla temas
lara ehemmiyet verilmesi, ve 
futbol için esaslı geniş bir 
program hazırlanması mevzu
ları fizerinde konuşmuştur. 

Şehirdeki beş kulüp mu· 
ralıhaslanndan bir "Yabancı 
takrnlarla temas komitesi,,, 
se\.ınek ve bu komiteye mın-
takaca da iştirak edilerek 6 
hisseli anlaşmalar yapmak, 
karı o nisbette taksim etmek, 
fakat zararı lik hasilitından 
kapatmak ğibi şekiller düşü
nülmektedir. 

Fransa hududu kapadı. B 
selona ateşler i«;inde! 

• 
Bir geminin kumandanı denize atıldı. Asile 

bir kısmı Fransaya iltica ettiler. 

J ... panga'daki nadıseıerden bir sahne ve ispanya reisicumuru M. Azana 
Perpinyan, 21 (Radyo) - selone'nin birçok mahallaleri Yorgos vesair bazı yeri 

Son haberlere göre Katalan- ateş içinde yanmaktadır. Hü- asiler hakimdin 
ya'da vaziyet çok vehamet kuınete mensup bir tayyare Sansibastiyen'de hüku 
kesbetmiştir. asileri bombardıman etmiştir. mensup olanlar mitralyözl 

Mevki reisi M. Komkani ne İspanyol hükumeti, Saragosa- asilere müdafaaya bazı 
yapacağını şaşırmış biı halde- da isyanın bastırıldığını Lond- mışlardır. General Ogano 
dir. Komünistlerin tasvibile ra sefaretine bildirmiştir. kumet kıtaatı tarafından 
sosyalist fırkaları lağva ka~kış- Madrit, 21 (Radyo) - İs- dürülmüştür, Servahtes 
mışlır. Huduttan silah sesleri panya hükumeti kapanmış olan zörü ikinci dereceJe za 
gelmektedir. , gıda maddeleri mağazalarının rin idaresindedir. İkinci Ce 

Gota'da asilerin bir kısmı yarına kadar açılmasını kati kruvazörü tayfası isyan e 
Fransa'ya iltica etmişlerdir. surette emretmiştir. tir. Sefine kumandC111ı de 

Kuebla'da kulüpler :ıep yağ· Londra, 21 (Radyo) - Son atılmıştır. Sefine Tonca'ya 
rna edilmiştir. habere göre Endülüs. Gırnata, nıektedtr. 

Yağma edilen kulübler mut
lakıyet taraftarıdır. Mutlakıyet 
taraftarı bir gazete idaresi de 
tahribedilmiştir. 

Madrid'de Milis, amele, as
kerden mürekkep beş kıt'a 
teşkil edilmiştir. Bunlar To-

lngilterede yeni s 
lihlanma hazırhğ 

lcdo, Siragüza gibi 1 yerle'te 
asilere karşı sevkedilecekler
dir. 

52 fabrika kuruldu. Tersaneler artırılı 
Deniz ve kara kuvvetlerine krediler açı 

Madrid'de yuzlerce kimse 
tevkif edilmiştir. Liberto ve 
Esyata hükumete sadıktır. 

Londra, 21 (Radyo) - Mü- getirerek bunlardan ondö 
dafaa bakanlıkları irtibat ha· hükumetin siparişlerini ka 
kanı Sir lnskip, avam kama- ederek faaliyete geçmişler 
rasında silahlanma faaliyet ve Diğerleri de yakında aynı 

Endoz' da 65 asi askerin si
lahları alınmıştır. 

kredileri hakkındaki suallere kilde çalışmağa başlıya 
cevab vererek demiştir ki: !ardır. 

Riyo'da bir köprünün ber
hava edildiği söylenmektedir. 

"Donanmamıza İcab ettiği Memleketin sekizde '/. 
şekilde bakmadığımızı hiçbir kısmında yeniden tersane 

Fransa hükumeti hudutları 
kapatmıştır. Bunun iç.in f s
panya ile münakalat ve muva
sala tamamile munkatidir. Hu

kimse iddia edemez. Teşkil fabrikalar, havuzlar ve si 
ettiğimiz teslihat komiteleri fabrikaları vücuda getirece 
azami neticeler elde etmek Donanma için 6,800,0001 
için icab eden bütün mesaiyi kara kuvv~tler için 11, 700, 

dut takviye edilmiştir. sarfetmektedir. lngiliz liralık ilk krediler 
Yeniden 52 fabrika vücuda rilmiştir. Londra, 21 (Radyo) - Bar-

lngiltere Krah 
Fransa cenubunda müstear bir 

isimle vakit geçirecek 
Londra, 21 (Radyo) - Kral sekizinci Edvar bugün sarayda 

M. Ramzey Makdonald'ı ve Kanterboru baş papası kabul et
miştir. 

Londra, 21 (Radyo) - Kral sekizinci Edvar yarın portsmo
n.una g~decek ve amircallık yatı ile Kaleye geçecektir. Buradan 
şımendıferle Vimiye gidecek ve Kanada meçhul asker abidesi 
küşadmda hazır bulunacaktır. 

Burada Fransız Cumhur reisile mülakat edecek ve Dük 
Ungastr müstear ismile Akdeniz sahillerinde bir müddet vakit 
geçirecektir. 

Arap'lar greve devam 
edemiyecekler m~? 

Bedeviler, yollarda kervan ve otomo
billeri soymağa başladılar. 

Kahire, 21 (Radyo) - Mısır gazeteleri maverai şeriadaki 
bedevilerin çölden geçen bütün kervan ve otomob~llcre taar
ruz ettiklerini bildirmektedirler. Bu taarruzlardan doğan zarar 
malum değildir. Fakat Filistin'deki lngiliz askerlerinin mave
rai şeriaya doğru büyük bir hareketleri göze çarpmaktadır. 
Filistin' de vaziyet vehametini muhafaza etmektedir. 

Yeni gelen lngiliz kuvvetlerine Arap'lar Nablus'ta taarruz 
etmişler ve yedi saat müsademe devam etmiştir. 

Oryente Ajansı, Yahudi'lerin Arap'ların grev hareketine de
vam edemiyecekleri kanaatinde olduklarını bıldirmektedir. 

Hava kuvvetleri ıçın 
Şnayder kupasını elde ed 
derecede seri yeni tayyare 
temteri yaptık.,, 

Londra, 21 (Radyo)-A 
kamarasında Sir Çurçil ye 
den 800,000,000 liralık sil 
lanma tahsisatı istemiştir. 

Müdafaa bakanlıkları irtİ 
bakanı Sir f skip: 

- Sir Çurçil'in istediği 
rakam yanlış bir esasa rnü 
nittir. Amele partisinin 
tahsisatlar aleyhine verd 
takrir rc!tldedilmiştir. 

Demiştir. 

M. Riket 
dün Pire Ye gi 

lstanbul, 21 (Hususi ınu 
birimizden) - Habeşistand 
maden işleri üzerinde i 
geçmiş olan M. Riket b 
dan Pire'ye müteveccihen 
reket etmiştir. Gazetelere 
yanatında; 

- Tilrkiye'yc sadece 
meğe geldim. Habeşi!tan' 
hukukum mahfuzdur, 
Demiş ve Türkiye'nin A 

türk'ün dehası sayesinde 'ı/ il 
olduğu yüksek terakki ve 
kişafından sitayişle ba 
miştir . 



imza Merasimin utu {ar. 
ovyet murahhası M. Litvinof, sarsllmaz Türk - Rus dostluğundan bah
ederek: Montrö konferansı, bugün büyük, şerefli Atatürk'ün verdiği veç
e ile ileri giden sulhçu bir Türkiye'nin mevcudiyetini takdir etti, dedi 

.-.~ ......... 

Konferansta Fransa muralı
lıası M. Pol Bonkur 

Baylar, 
Sözümü bitirmeden evci 

müsaade ediniz de kıymettar 
teşriki mesailerile Montrö kon· 
feransının beynelmilel toplan· 
tılar arasında imtisal nümu· 
nesi haline getiren M. Cont· 
zesco ve Poui ve Agnidea' e 
de teşekkür edeyim. 

Ödenecek daha bir şükran 
borcum var. Eğer işlerimize 
en mükemmel bir intizam için· 
de devam edebildi isek bunu 
milletler cemiyetinin muhterem 
genel sekreteri M. Avenol'un 
talebimizi sempati ile karşıla· 
mış olmasına ve Montrö'ye 
mümtaz memurlar gönderme· 
sine medyun bulunuyoruz. Ken· 
disine Türkiye namfoa teşek· 
kür ederim. Ve eminim 
konferansta kendisine k# 
minnettarlığını bildirmek için 
bana iltihak edecektir. 

Konferansım1 •n fahri reisı 
M. Motfa, Is\ 'de bulunma· 
dığından kaJJanış celsemizc 
riyaset iQin gelmemiştir. Bu 
akşam kendisine hürmetkar 
ve dostane selamlarımı bildi
rir ve yüksek federal meclise 
bütün minnettarlık hissiyatımı 
ilaveten beyan eylerim. 

Bir ay burada, bu füsunkar 
memlekette Vaud Kantonu ve 
Montrö kamunu makamlarının 
misa perverliği, daima uya· 
nık tekayüdü arasında çalış· 
tık. Bu ikametimizi bu derece 

üt/en çeviriniz -



- -

ır a e ge
tirmekle bu makamlar işleri

mizi kolaylaştırm1şlard1r. Ken
dilerine minnettarlığımı bil
diririm. 
/ngiliz murahhası söglügor: 

Tevfik Rüştü Aras'ı lngiliz 
murahhası Stanley takibetti. 
Stanley konferansın açıldığı 

gün böyle bir konferans top· 
Jandığı için Türkiye'ye minne· 
timizi ifade ve elimizden ge
len müzahareti vadetmiştik, 

diye başlıyan nutkuna şöyle 
devam etmiştir: 

aş mura ası itu es o ol-
du. Sözlerine beynelmilel ha· 
yatta bir dönüm noktası teş· 
kil edecek olan boğ.ızlar mu
kavelesinin hazırlanmasına yar 
dım eden bütün murahhas 
heyetlerine teşekkürle başla

mış ve demiştir ki: 
Romanya'nın bu mukave

leyi kabulüne saik olan baş
lıca sebebin Romanya'nın Tür
kiye'nin yüksek hulusu niye

tine hudutsuz bir emniyet ta
şımasıdır, Doktor Aras, Tür· 
kiye'nin Romanya'nın mena
fiini kefil bulunan ahitlere 
hürmet edeceğini söylemiştir. 
16 mc1 asırda ölüm döşeğinde 
Büyük Etiyen bize: "Eğer mu
has1mların17.dan birile anlaşa
caksanız en mert mıllet olan 

Bugün konferans muvaffa
kıyetle neticelendiği için mes
uduz. Bu konferans beynelmi· 
lel ahdi mes'elelerin müteka· 
mil beynelmilel usullerle mu
vaffakıyetle ve şayanı memnu
niyet bir surette intaç edile
bileceğini göstermiştir. 

1 
Türk'lerle nnlaşm1z." demiştir. 
Biz bu vaziyeti yerine getiri-

Kralımızın dediği gibi ben
de harbin bin türlii mezahi
mini iktiham etmiş olan bir 
nesil namına hep böyle sulh 
ve müsalernet yollarından gi
dilmesini ve bir daha bu nes- ' 
lin böyle bir felaket görme
mesini temenni ederim. 

Beşeriyet sulh istiyor. Bu· 
rada beynelmilel teşriki mesai 
ve beynelıni!el vifnkın p~rlak 
bir misalini vermiş olduk. Bun
dan dolnyı mesuduz. 

M. Litvinof sögliyor 
Stanley'in bu giizcl sözle

rinden sonra Sovyet Rusya 
Dışişlcri k)miseri M. Litvinof 
nutkuna şöyl~ başladı: 

Bu konferans bey;Jelmilel 
konferaııslar tarihinde müstes· 
na bir yer tutacaktır. Lozan 
mukavelesinin Boğazlar hak
kındaki hükümleri Türkiye'nin 
tnm bir emniyet bahşetmedi
ğini konferans idrak ile kal
mamış eski osmanlı impara
torluğu yerinde bugün Büyük 
Şefi Atatürk'ün verdiği veçhe 
ile en ileriye giden, sulh için 
en büyük bir amil olan genç 
bir Türkiye olduğunu takdir 
e\miştir. 

Karadenizi emperyalist emel· 
ler için kullanmıya çalışan 
Rusya yerine bugün karade
nizin büyük bir kısmında sulh 
için kendi ve komşularının 
emniyeti için çalışan takdir 
etmiştir. 

Litvinof bundan sonra Sov
yet Rusya'nın Türkiye'ye karşı 
olan sarsılmaz dostluğundan 
bahsederek Sovyet heyeti mu
rahhasasının beynelmilel ticari 
seyrisefere namahdut bir ser
besti tanıdıktan sonra Kara
deniz sahillerinin emniyetini 
müdafaa etmesinin Karadeniz 
havzasını harp afetinden ma· 
sun tutmaya matuf olrluğunu 
söyledi. 

Sovyet heyeti murahbasası· 
nın diğer büyük bir gayreti· 
nin cemiyeti akvam misakiyle 
bunun dahilinde yapılmış mm
takavi paktların ve mutekabil 
müzakerat paktlarının sulh için 
tatbikini teshil etmek olduğu
nu ilave eder. 

Litvinof diğer heyeti mu
rahhasalara teşekkürden sonra 
bu konferansın beynelmilel 
iştirak, mesai ve mes'elelerin 
müsalemetkarane halli hak
kındaki inancı~ zafa uğradığı 
ve haşin kuvvetin meşru yol· 
hırdan gitmeğe tefevvuk ettiği 
zannolunduğu bir zamanda 
beynelmilel bir teşriki mesaiye 
ve ahde, vefaya inananların 

kalbinde büyük bir ümit ve 
kuvvet verdiğini söyliyerek 
sözüne nihayet verdi. 

M. Titulesko söylüyor 
Litvinof'tan sonra söz alan 

Romanynnm çok sempatik 

yoruz. 
Fakat şimdi kRrşımızda an

Jncacak bir hasım değil en 
sam1ml bir dost vRrdır. 

Titulesko bu kadar icten 
gelen sözlerini soyle bitirdi: 

Atatürk'e, ismet fnönü'ne, 
Tevfik Rüştü Aras'a hürmet
lerimi ifade ettikten sonra bu
n'.l size krırşı o1arı şahsi mu· 
habbetimi ilave ediniz; Ro
manya'nın vaziyetini anlarsınız 
dedi. 

ja?on mura!ılıaçı söglügor 
M. Titulesko' dan sonra Ja

pon murahhası Şato ayağa 

kalkarak dedi ki: 
- Ben ve refikim 1923 te 

Lozan'da da bulunduk. O ta
rihtenberi ne kadar değişik
likler oldu. Koca bir impara· 
torluk yıkıldıktan sonra yep
yeni zinde bir Türkiye vücuda 
geldi. Ve herkesin hayranlı
ğını celbctti. ismet İnönü'nün 
Lozan'da hayranı olduğumuz 

meziyetlerini burada da dok· 
tor Aras'da ve Numan Mene
mencioğlu'nda gördük. Tür
kiye böyle rical ile iftihar 
etmelidir. 

Japon murahhası bundan 
sonra heyeti murahhasalara, 
bilhassa İngiliz, Fransız, Sov· 
yet ve Romanya heyetlerine 
teşekkür ederek içtinap ede
mediğimiz kuyudu ihtiraziye
miz demiştir. Milletler mecli
sinden çıkmış olmamızdan ileri 
geliyor. Temin ederim ki hü· 
kumetim imza ettiği mukave
leye harfiyen ve bu mukave· 
lenin ruhuna tamamen riayet 
edecektir. 

Temenni edelim ki garbın 
bir ucundan şarkın öbür ucu
na gidecek ftnzalı nüsha dün
yanın bütün devletlerine em· 
niyet, itimat ve müsalemetkar
lık ruhunu anlatsın. 

Fransız murahhası kürsüde 
Japon murahhası Sato'nun 

çok alkışlanan bu nutkundan 
sonra büyük Fransız hatibi 
Pol Bonkur ayağa kalktı, ken
disine bas ağır, vakur ve sa
kin bir ifade ile duygularını 
birer birer söylemeye başladı. 
Ve şöyle dedi : 

- Cumartesi akşamı uzun 
mesaimiz bittiği vakit hazır 
bulunduğum birçok muvaffa
kıyetsiz konferanslardan sonra 
bu konferansın bize büyük bir 
huzuru kalp verdiğini söyle· 
miştim. Bu konferans mevzuu 
bahis mes' elenin çerçivesinden 
çok yukarı çıkmakta nhitşiken
liğin hergün bir misal verdiği 
bir devirde müsalemetkarhğın 
parlak bir galibiyeti olmakta· 
dır. Memleketim bu konferan-
sın mesut neticelerini görmek· 
le bahtiyardır. 

Memleketimin .. Türkiye ile 
olan asirdide dostluğu ma· 

lumdur. 16 ncı asırda Fransa 
kralı Türkiye ile ittifak et
mişti. Biz Türkiyeyi cemiyeti 
akvama alırken bütün bu has
sasiyetimizi söylemiştik. Bu
gün de teyid ederiz. 

Son geçirdiğimiz kara gün
lerden sonra bugün berrak 
bir gün yaşıyoruz. Ve müda
faa ettiğimiz prensiplerin ga
lebesini goruyoruz. Bugün 
dünya, Türkiyeye en büyük 
itimad nişanesini vermekle 

kalmamış iki kıt'anın birleştiği 
yerde büyük sulh abidesinin 
temel taşını koymuş bulun· 
maktadır. Bunu Türkiyeye 
medvunuz. 

Meşru yolları tercih eden 
Türkiyeve bunu ananevi siya· 
setin hilafına bile olsa bu 
gününün şeraitini takdir etmiş 
olan büyük Britanya'ya, Sov
yetlere ve diğer dCYletlere 
medvunuz. Sonra bu mınta
kada boğazlarda ölenlere 
medvunuz. Onlan unutmıva
lım. Bureıda harh etmiş olan
lardan birinin bu konferansa 
reislik etmiş olması buna 
güzel bir alamettir. Dün ölen
ler milletler arasında kardeş
li~in tesisi ıçın ölmüşlerdir. 

Bizde bu~ün buna yardım et
miş olduğumuzdan dolayı 

bahtiyarız. 
Bııll(ar başmu-

rah'fıaçırz, beyanatı: 

Pol Bonkur'u müteakib Bul· 
gar murahhası cidden çok sa
mimi ve bütün devletler için 
bir ders teşkil edecek şu söz
leri söyledi: 

Eğer konferans boğazlar 

mes' elesine mes'ud bir sureti 
tesviye verebildise bu bütün 
heyeti murahhnsaların uzlaşma 
fikrile mütehassis oldukları 
içindir. Fakat bu muvaffakıyet 
hususuııda Bulgar heyeti mu
rahhasasının burada ehemmi
yetle kaydetmek istediği bir 
sebeb daha vardır. 

Baylar, emniyette meratib 
silseleleri yoktur. Büyük dev
letler "için büyük, küçük dev
letler için de küçük emniyet
ler yoktur. Bütün emniyetler 
müsavidir. Ve müsavi bir tarz
da alınmalıdır. Devletler ara· 
sında filen mcvcud müsavat
sızlığın milli emniyetler saha· 
sında yalnız bir tesiri olmalı
dır. O da müsavatsızlığın muh· 
temel tesirini azaltmak gaye· 
sile uf ak devletlerin emniye
tini artırmaktır. 

Mukavelemiz dünyaya gayet 
kıymetli işaretlerde bulunmak
tadır. Bu mukavele isbat edi
yor ki, devletler tamam~n meş
ru ve haklı metalibini elde 
etmek için asıl münasib za· 
manı beklemek mecburiyetinde 
iseler hukuku ihlal edilen ya
hud emniyetı tehdid edilen 
bir memleketin her haklı ta· 
lebini ciddi surette nazarı iti
bara almak ve bitaraf ane tet
kik etmek de sulh istiyen dev
letlerin vazifesidir. 

Bugün is'af edilmiş olan 
haklı talebi ile istikbal için 
ümidlerle dolu bir usul ihdas 
etmiş olan dost ve komşu cu· 
muriyete derin şükranlarımızı 
beyan ederiz. 

Bulgar murahhnsının sözleri 
dost Yugoslav murahhasının 
samimi hislerini ve iki mem
leket arasındaki derin bağları 
bir def daha teyid eyliyen 
b.yanah takip etti. 

Bundan sonra söz alan Po· 
litis şunları söyledi : 

Müttehit bir hissimizi ifade 
eden bir temennida bulunaca
ğım. Mukavele bir sulh bir 
de harp zamanını istihdaf eden 

lspanya'da azı 
sefer erlik ila 

rde Çanakale' e 
idi. 100 taY_-

yaremız uçtıJ 
- Başı 1 inci sahi/ede -
yol ameleyi bukumetle mesai bir· 
ligiııcle buluumoğıı do,·et eden he· 
yonotını ihtiva etmektedir. 

MnJrid, 21 (A.A) - Yuk.nn· 
daki tebliğin neşrinden en-el hü· 
ld\met bir nota neşrederek hükü· 
metin hütiin 1spanya'da vaziyete 
hakim olduğunu Lil lirnıiştir. An· 
cak aşağıdaki şehirler müstesnadır: 

1 - Seville. Burada hakumetc 
ıııuhk kunetler lieilere hücum. et· 
mektedir. 

2 - Cadiks, Voli ile h·il mu· 
hafızlar n!lileriıı tt uruzlanna mu· 
ko\·cmet etmektedirler. 

3 - Vnlladolid ve Sarago~ e 
şehirleri, lıalilıazınla tanıanıile a i· 
lerin elimle Lulunmaktoılır, 

Hükumet Fa 'tan gelen ku\'· 
vetlcrin :'ıfalnga'ılo karaya \'ıkmı~ 

olduklarımı dair olnıı JıııLcı i tekzip 
etnıcktcılir. Ynlım; yerli }•'as kuv· 
\'etleri Alge irııs'du kıırayn ı;ıkınış

lar ise ele piiakiirtiılmiişlı>rd r. 

Hükumet Seville istasyo
punun kaçmak arzusunda bu· 
lunan asiler reisi Franco için 
bir tayyare istemiş olduğunu 
da bildirmektedir. Yüzlerce 
zabit tevkif edilmiştir. Bunlar 
arasında general Fanjoul da 
vardır. 

İsyan etmiş olan bir takım 
garnizonlar hükumet kuvvet
lerine teslim olmuşlardır. Do· 
nnnma hükumete sadıktır. İs
yan etmiş olan b::ıhriye zabit
leri harp gemilerinde göz hap
sine alınmışlardır. 

Hendaye, 21 (A.A) - İs
yanın merkezi ve kalesi olan 
Seville hükumet kuvvetlerinin 
eline geçmiştir. Dün bütün gün 
asilerin haberlerini neşretmiş 
olan Seville telsiz istasyonu 
saat 2 den itibaren hükumetin 
tebliğlc•rini vermeğe başla
mıştır. 

Pa~is, 21 (A.A) - iyi ma
lumat almakta olan mahafil 
Fas'tnn gelen ispanyol lejyon 
etranjerinin ispanya' da karaya 
çıkmış olduğunu beyan etmek
tedir. 

Diin öğleden sonra asiler 
Seville, Grenade, Malaga, Val
ladolid ve Burgos' da hakim 
vaziyette bulunuyorlardı. Hü
kumet Madrid ve Barselon'da 
vaziyete hakimdi. Saint Sebas
tien valisi otuz yaşından aşağı 
olan bütün halk cephesi men
suplarının seferberliğini em
retmiştir. 

Öğrenildiğine göre, hava 
ordusu ve zabıta hava kuvveti 
hükumete sadık kulmışlardır. 
Hududu geçmiş ve Fransa'ya 
iltica etmiş olan halk cephesi 
mensuplanndan kırk kişinin 
Fransız memurları tarafından 

silahları alınmıştır. 
Cebelüttarık, 21 (A.A) -

Sanchea Barcaiztegut torpito 
muhribi dün akşam Geuta 
şehrini bombardıman ediyor
du. Dört İspanyol harb ge
misi dün öğleden sonra Ce-..1 ..................... .. 
iki kısımdan müteşekkildir. 
Temenni ederim ki harp za· 
manı hakkındaki hükümler 
daimi surette nazari bir etüd ... 
mevzuu olarak kalsın. 

Bundan sonra konferans 
başkanı B. Brus heyeti umu
miyece çok alkışlanan bir nu
tukla konferans namına M. 
Motta'ya teşekkür ettikten son
ra doktor Aras'a karşı muvaf
fakıyetinden dolayı minnet ve 
tebriklerini bildirmiş ve niha
yet büyük bir eser vücuda ge
tirdiğimize kani olarak konfe
ransın kapandığını ilan edi· 
yorum, diyerek bu tarihi ha
diseye 1ton vermiştir. 

belüttankıta görülmüştür. Bu 
gemiler de Geuta üzerine ateş 
açmışlardır. Şehrin merkezine 
bile obüsler düşmüş olduğu 
görülmüştür. 

Barselon, 21 (A.A) - Bu· 
ra telsiz telgraf istasyonu dün 
akşam saat 22/20 da iecele· 
yin Barselon 'da intizam ve 
asayişin temin edilmiş oldu· 
ğunu bildirm'ştir. 

Seville 21 (A.A) - Dün 
akşam neşredilmiş olan bir 
tebliğ, asilere teslim olmalannı 
emretmektedir. Kendilerıne an
cak bir gün mühlet veril
miştir. 

Lizbon, 21 (A.A) - Dün 
tayyare ile lspanya'ya gitmek 
teşebbüsünde bulunmuş olan 
general Sanjurjo'nun bindiği 

tayyare yere düşüb parçalan
mış ve kendisi ölmüştür. 

Paris, 21 (Radyo) - ispan
ya' dan alınan haberler hala 
birbirini nakıstır. Buna rağ
men muhakkak olan nokta 
dahili ve şiddetli bir harbın 
devam ettiğidir. 

ispanya hükumeti neşrettiği 
bir beyannamede dört saatlık 
kanlı bir müsademeden sonra 
asilerin püskürtüldüğünü bil
dirmiştir. Madrit'te 300 mak· 
tül ve 2000 mecruh vardır. 

Barselon'da hÜkumete men
sub kıt'alar asilerin kuman
danı ceneral Godezi tevkif 
etmişlerdir. Buna mukabil bü· 
tün Katalonya'da vaziyet çok 
berbattır. Şimdiye kadar Ka
talonya' da dahili harb yüzün
den 2000 maktul ve binlerce 
mecruh vardır. 

Diğer bir habere göre bü· 
tün cenubi ispanya asilerin 
elindedir. 

Madrid'den Londra ispanya 
sefirine gelen bir telgrafta 
general Molas'ın 15,000 ası 
askerle Madrid'e girdiği ha
beri tekzip edilmektedir. 

Bu sabah Sevil radyosu, 
asiler reisi general Franko'nun 
lspanyollar' a hitaben şu be
yannamesini neşretmiştir; 

lspanyollarl 
Madrid hukumetinin neşret

tiği ve. ademi muvaffakıyete 

uğradığımız hakkındaki haber· 
lere inanmayınız. 

Bütün asker bizimledir. Ha
reketimiz tabii ceryanını takip 
etmektedir. 

--.. ··~J -Başı 1 inci sahi} -
düşmüş ,.e sokaklnrıı fırla of 7 O 
tayyarelerin otuzu Jsıııııb 
diğerleri de memleketin ~ 
mıılınllerindeıı gelıııi\lcr<l•· 
merasim ve miting çok 
olnıu~iur. 

Çanaklrnlc, 21 (llu6ll•i) 
gazlar nıukavcltınvme i Jll~ 

. uı• kahraman Mehıııedciklerıı . 
İmroz \'e BozcııııJu'yı dıı 1 

m işlerdi ı·. 1 

Paris, 21 (A.A) - toll 
I..ö jur'a bildiriliyor: 

Bu akşamki mera: 
muhtelif hatipler söz ' 
çok müstesna bir dip 

kabiliyetini isbat edeli 
Tevfik Rüştü Aras'ıo l rinc 

dl biy 

iistu 
bilir 

B 

ettiği Türkiye'ye saygı ·1 
ı. 1 av 

sur etmiyeceklerdir. Türı- ile 
tatmin eden yeni bo~ 
rejimi Avrupanın siyasli 

rumuna tesir edecek ,-e 
ğazlara hakim olan 'fw rn 
Avrupa' da birinci deret! her 
rol oynıyacaktır. Büyük ı.. ci 
letler onun dostluğunu ' 
caklardır. Türk Fransıı 1 de 
dım paktının· müzakere 
zemin hazırdır. ltalya MoO 

ye iştirak etmemekle t~ 
götürmez bir hata işleJllh 

a Ve onun Balkanlarda ıı 
ve itibarca kaybını lngill ki 
kazanmıştır. 

Tan gazetesi bu sabah. 
kavele metnini neşretmiştıJ' 

Not: Paris muhabirirtl1 
dün verdiği bu haber eliııt 
bu sabah geçmiştir. n 

Belgrad 20 (A.A) - A'1 
· 

Ajansı telefonla bildiriliyor d 
Yugoslazya gazeteleri f\r1C t 

trö' de cereyan etmiş olan h 
diselere ait haberleri ve kO: 
ferans müzakerelerinin ııb 
larını tafsilatlı olarak neşri 
mektedirler. Yugoslavya gaıt 
teleri Türkive'nin diğer ı1i 
Jetler arasında sulh yolofl 

ve ne suretle mesai birliğİfld 
bulunacağını göstermiş ol 

ilk millet olduğunu ve b 
mesaiden geçirmek icabe0" 
ceğini gostermiş bulundu~111 

yazmaktadırlar. 

Yugoslavya mahafilinde ''( 
Yugoslav efkarı umumiyesiııd 
Türkiyenin hareket tarıı 11

• 

tam olarak hakiki ve sa111iıt1 

surette sulha bağlı bulurıı.ıl· 
Müttehit olalım. Zafer bizim '< 

duğu zaman ne suretle 1
'. 

içindir. 

Kuvadonga Madrit hükume
tinin istediği kuvvet ve parayı 
bize vermiştir. 

Tayyare karargahı tarafı· 
mızdan işgal edilmiştir" 

Valans radyosile general 
F ranco ikinci bir beyanname 

.ile İspanyolları ittihade davet 
etmiş ve orduya iltihaka teş
vik etmiştir. 

Lizbon 21 (Radyo) - Is· 
panyol asileri General Fran
konun kumandasında Madrit 
üzerine yürlimek hazırlığı yap
maktadırlar. ispanya' dan ge· 
len hnber!er halen birbirini 
nakız hald dir. 

Portekiz hük\ımeli hudut-
ları kapanmıştır. 

Türkiye yumurtaları 
Madrid Türkofis şubesinden 

şehrimiz Türkofis şubesine ge
len malumatta ispanya kon· 
tenjan listesinde Türkiye yu· 
murtaları için 10,000 yumurta 
müsaadesi verildiği bildiri!· 
miştir. 

girişilmesi meselesinin bir ıil' 
salini irae etmiş olduğu teb8 

rüz ettirilmektedir. 
"". Gerek Bclgrad'da gerek J 

goslavya'nın diğer şehirJerW 
de Montrö mukavelenarnesı· 
nin imzası keyfiyetinin yalrıı: 
Türkiye tarihinde eseri oldıl' 
ğu ehemmiyetle beyan olll11 

maktadır. 

Yugoslavya'nın her taraf~fl' 
dan Avrupa'nın en müb1J1l 

konferanslarından birinde lflıı: 
vaff akıyetlerin en mühimJlliıı1 

.. t· 
ihraz etmiş olan dost ve mll 
tefik Türkiye cumuriyetine cıı 
samimi ve en do:slane tebrik' 
!erde bulunulmaktadır. 

Avala ajansı Montrö koofe· 
ransının bütün devamı müdde' 
tince Montrö boğazlar kon~' 
ransına müteallik olan bütlll'I 

havadisleri Yugoslavya'nın ht1 
tarafında gerek gazetelerle "'e 

k d 
.
1 

. ve 
gere ra yo ı e neşretmış 

Kemalist Türkiye'nin sulh sB' 
basındaki faaliyetle icraatıoırı 
ehemmiyetine işaret eylemiştit, 



lliiiiiiiiiill~ Akhiıar Tica

----tenin Hitabesi 
ret Ve Sanayi 
Odasından; 

Türkiye it Bankası Akhisar 
ç-ı,_: 1/. RıJunl 1W ıubesi (2279)- sayıh ödünç pa· 
,....._ - ra verme işleri kanununun 

ücadeleden IODl'&t nihayet ikinci maddesi mucibince 1936 
:nunla birlefti. Elde edi~ aenesi için verditi ödünç para 
bütün netice fU oldu : .. verme beyannamesi sicillin 223 
terbiye plim. öylece, el süriil· uyısına kayt edildiği ilin olu· 
meclen. blclı. b nur. 

Modem ~ ve u 1317/936 
gün bile, idare edici sınıf tu· Akhisar tüccardan ve sa· 
nu kabul ediyor lci : ~k- nayi odası resmi mübür6 
lann terbiyeti, ebeveJnın hu- imza okunamadı 

SUli bir ifidir, nasal isterlerse Akhisar Kay-
~z-:r· çocuklara = ş.. makamlığına: 
ha1larma ait itlerde başlarını '/}.79 uyıls kanunun ikinci 
becermeli ve baristiyanlıtın maddesi mucibipce tanzim 
~ öifetmekten başka edilmit beyannamedir. 
hi bi11ey yapmadılar. Halle A- Şubemiz 18/61933 ta· 
t;.,iyesi deyince yalnız cen· rihinden itibaren ikrazalına % 
nete hazar)amak işi dÜfÜDüldü. 12 on ikiye kadar ~ ve k~ 
()kmna yamı• (Eter iı buraya misyon tahsil .. ~ktir~ 
lcadat tötlriildü ise) yalnız 8- Umumı bır ~u~ 

· --~·tr tekilde bara· olan banbmızan alenı bır ıu· 
dine 1~·1- . . rette _.rvıan eclee muamelatı 
kıldı insanın diter melıkelen· . -.1-·. L~etin tasc1·k 

. kipfı t diif sye-- ıcra vekillen ~,.. ce 1 

nin ın .. ; . 1~ ~~dı cdilmif ve sicilli ticarete tes· 
tenin kor tesır erme • cil ·11n edilmiş olan esas 

- Son• filli' - .e 1 
.. • 

lsmir tramvay ve 
• 

elektrik aea)'eteaın-
den: 

Şebeke atneli~tı dolayısile 
cereyanın bu ayın 23 üncü 
bünü saat 7 den 17 ye kadar 
Eminiy~ Nelibip-Zühre
Sadullah EJ. sokUlan Ue mü· 
... ~ kelilereti 
ayın abonelerimiıce bilimnelc 
üzere ilin oluour. 

mukavelesi ahkamıle bu mu: 
bvelename dairesinde tanzim 
kıhnmış ve tubelerce mabe
buttatbik bulunan talimatna· 
meler ve bu tAumatnamelere 
merbut matbu formüllerde 
münderiç ahkim daireaincle 
cereyan etmekte oldutun~ 
bunların alel müfredat teraı· 
tini tadat etmiye lüzum gö
rülmemip . 

Ancak ötedenbcri hariçte 
ve memleket dahilindeki bil6· 
mum bankalarca tatbik edil· 
mekte olan ve devamı tatbi
~ banka ve bankacılık 
......... ..,... ar.ret 
ôlcNI" deılc:lr bllluna bm 
baaka teamilleri mlfterilerclen 

yeni kaolalar onun lehine ikruat muamell
tile müterafik olarak yapıl· 
makta olan bazı maddt hicle
mabn tazammun «tit; mua· 
rifi yine miifteriye ödetpıiye 
amir bulunmalaadır ki Ban· 
kamız bu nevi ayn bidemat 
mukabili üçretteri yukara.cla 
yazılı ud ile mu~~t olm~
sızın ve fakat müşten naınu· 

hesabına yapılan hakiki masa
. f miktannı hiç bir veÇlıile 
~emek ıuretile tahsilde 
devam edecektir. 

Mevzuubahis &.• ~ 
leri mucibince vaki oa.cak 
zaruri muktelebabmız ile beo
bcıhk muktezuı yapalaa hiz· 
metler mukabili taluillttmtzm 
belli baflılan fUDl.,lar: 

1 _ Müşteri hesabına ya· 
dan butiin hakiki ve aynca 

Cizınet mukabili _..nar ez
cOmle sigorta, ardiye, ~ 
min, ınuhafa• ücreti bekti 
ücreti gibi mutaflann ........ 
riden aynca tahsi olama:': 

2 - Hesabı carilerde failİD 
ticant bıa ........ Mkh• clal
..... Jaer üç .,.U bir ,..m. 
male kalbedil..-· .... -~-

3 - Banka ....-11QIRUI 

bu muameleler ne kadar az 
imtidacl ederse etsin bir lira-

._ :... tab ·ı Ms. Mv. Sa. Al, Ko. nundan: 
dan •fi twm •• ,.on sı ı - Manisa merkezinde bulunan kıtaat bayvanatının ihtiyacı 
edilmemesi. 

4 
_ Borçluları ıubemizin için 308156 kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 

mu .. temekkin bulund·.&ıı· mahal- 2 - Şartnamesi her gün Manisada satın alma komisyo· 
..... nunda görülebilir. 

den~ yerde sakin bulu· 3 - Münak•sası 25 temmuz 936 cumartesi günü saat on 
nan 1enedab ticariyenin İşti· birde Maniuda.. tümen satın alma komisyonu tarafın-
ra muamelitında bu muame- dan yapılacalctir. 
Iattan müstakil olarak nakli 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
nukut ilcreti alınması. S - 308156 kilo kuru otun beher kilosunun muhammen 

S - Oftbet günden qağı fiati 3 kuruftur. Mecmu tutan 9245 liradır. Teminat 
faiz heup edilmemesi. muvakkatesi 694 liradır. 

C - Kanunun- nefrinden 6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-
evvel akit edilmit olub müd- ıika ibraz edeceklerdir. 
detleri itibarile kanunun mer'i· 7 - Teminafı muvaldcate makbuzile birlikte teklif mektup-
yetinden aonraya da 181DR olan lannı münakaunın yapılacatı belli saatten en •ta 
ikrazat mubvelenamelerinde 1 bir saat evvel Manisada tümen satın alma komisyo-
tayin olunan faizlerin bu 
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kavele müddetlerinin hitamına Mst. Mv. Sat. al. ko. dan: 
kadar birincisi üzerinden tah· l - Mat. mevkiin açtlc eksiltme suretiyle münakasada bu-
ail etmek hakkımız mahfuz· lunan (400) ton karar nakliyatına talip çıkmadığından 
dur. Mahaza bıuıkamız bu ebiltme on gün uzatılarak ihalesi 29 temmuz 936 
faizlerden ancak kabiliyeti tab· çarşamba pnü saat on yedi buçukta lzmirde kıtlada 
ailiy~ olanlar üzerinden bu Mst. Mv. Sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
hakkı istimal edecektir. Bu 2 - Tahmin edilen mecmu tutan (1780) liradır. 
suretle tahsil edilecek yüzde 3 - Teminatı muvakkate akçesi (133) lira elli kuruştur. 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda gör6le~ilir. 
onikid..- fazla faiz ve komis- S - istekliler ticaret odasında kayıt olduklanna dair ve-
yonlardan 18/6/933 tarihinden ıika ıöstermek mecburiyetindedirler. 
itibaren kanunla muayyen ida· 6 - Eksiltmeye iftirak edecekler 2490 sayıb kanunun iki 
rei husuıiyeye faiz tahsil edil- ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
dikçe aynlacaktıl\ sikalan ve temınat muvakkateleriyle birlikte ihale 

Saygılanmızla saatından evvel komisyonda hazır bulunmalan. 2260 
Tiirkiye lı Bankaı\ 

Akhisar ıubesi Mst. Mv. Sat. al. ko. dan: 
imzalar okunamamıfbr t - Hava kıt' abnın (29700) kilo kesilmiş sıtır eti ihtiyeıcı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmqtur. 
J zmir belediyeainden 2 - ihalesi 6 atustoa 936 perşembe günü saat on altıda 

Bayındırlık sabunda ismet lzmirde kışTada Mat. Mv. Sat. al. komisyonunda yapı-
paşa bulvanna çıkan vali Ki· lacalctır. 
zım Dirik caddeaile cumuriyet 3 - Tahmin edilen mecmu tutan (6979) lira elli kuruştur. 
meydanından Maltızlara kadar 4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiab yirmi üç buçuk 

üçüncü kordonun •tzı ve bas· S - ~= muvakkate akr .. ıU (523) lira elli kuruttur. 
mabancden eski fuvar yerine y-· 

kadar uzanan belediye cad· 6 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
desi ve doktor Mustafa Enver 7 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklanna dair ve· 
caddesinin 63 uyılı adanın sika göstermek mecburiyetindedirler. 
üç ara yolu ve meıudiye cad· 8 - Eksiltmeye iftirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
desinin 65 sayılı adasının iki ve üçüncü maddelerinde ve prtnamesinde yazılı vesi-
ara yolu ile Vuıf Çınar cad- kalariyle teminat ve teklif mektuklarma en az bir saat 
clai üzerinde kalan mol~zla- evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
nn blduılmuı ve zeminin 22 2S 29 2 2258 

:=ı. ':re!'::n:'k: lzınir Liman ifletme ldaresin· 
nulmuştur. işin heyeti umumi· d 
yeainin bedeli keşfi dokuz bin en 
sekiz yüz yirmi dokuz liradır. Y etkenli gemiler hariç olmak üzere lzmir -limanına yaln11 
Keşif ve prtna1neai 49 kurut kereste yüklü olarak ıelecek gemilerdeki kerestelerin b0tal· 
mubbilinde bat mihendulik· blması iti 20n /9'36 tarihinden 27n19'36 tan1ıine kadar bir 
ten tedarik edilir. hafta müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27n/936 

işin bedeli, baş mühendis- tarihine miisadif pazartesi günü saat 15 te Liman iıletme ida
Jikçe verilecek istihkak rapor- resi tefler encümeninde yapılacak ve tekarrür edecek bedel 
lan mukabilinde ııaüteahbit haddi layik görüldütü taktirde ihale olunacaktır. 
belediyeden ana alm•k sure- Eksiltmeye firecelderin muvakkat teminat olmak üzere SOO 
tile tesviye ohmacakbr. ihale lirayı nakden vermeleri veyahut bu miktarda milli bir buk.. 
pıt 4-8-936 eab aGnl saat dan mektup getirmeleri mecburidir. Fazla izahat almak ve 
oa altadadtr. lftirak için yedi f8rlnameyİ görmek iatiyenlerin idare levazım teflifine müra-
p oı,. yedi lira on sekiz atlan. 2261 = ~1ca ::~:! Türkiye Ziraat bankası lzmir 
===~ıe =~:~azı~ ıubesinden 
lanmıt teklifler ihale günü Bankamıza müsabaka ile stajiyer alınacaktır. Müsabakaya 
olan 4-8-936 da saat onbeşe girmek için tercihen Uae mezunu olmak veya orta ticaret 
kadar encümen bqkanlıtına mektebini veya orta mektep tahsilini bitirmit bulunmak ve 
verilir. 2225 19 22 25 29 lise mezunları 18 ve orta mektep meZunlan 16 dan aı 25 

1 - Ba11ndırhk sabunda ten fazla yatta olmamak şarttır. 
ikinci kordondan erkek lite- Müsabaka imtihanı 2 eyhll 9'36 tarihinde tubemizde yapıla· :det':diNQ!n: ca~:. -1: ve kazananlm' 30 lin aylıkla stajiyer tayin edileeelderdir. 
lerelc belediyece verilecek Bu ltalfyerler ._ alta ay en çok bir sene müddetle ıubemiz 
kesme tatlai'la clifeoae yapl- 'ICl'ViSlerinde atai lördiilcten sonra mesleli imtihana tabi tutu
JDQI itinin - ... e ile lae1klar ve bunda da muvaffak olanlar aylıktan 60 liradan 
ihalesi L.;..Lb:-l~-ld keşif az olmamak üzere muhtelif yerlerdeki banlcalanauzda münhal 
~~ olan memurluklara tayin olunacaklardır . 

ve prtnamesi veçliile 28-7 ·936 Nelerden imtihan edileceti, ne gibi vesikalar ~acaiı 
salı gününe temdid edilmiştir. bankamızdan alınacalc prtnamelerden ötrenilir. Şubemize en 

!:'mi!b!eli n!ı~ .:l~: IOD miracaat müddeti 29 Atustos 936 dar. 22 16 2246 

Jeb8itiiç bUçuk lirabk JDUVU• IPm !mail kama Hüsniye aley- nın sablmak ıuretile ıunıun 
kat teminat makbuzu veya hine açılan izaleyi ıuyu dava· izaleaİlie ve muarifi muhake
buka teminat mektubu ile smdan dolayı müddealeyha menin h111eler nispetinde his
IÖJ'lenen günde ve sut onal- -namına gönderilen davetiye sedarla maiyetine karar veril 
bda encümene gelinir. 2256 varakasının bili teblit iade mit oldutundan Müddeaıe;. 

lzmir Sulla Hukuk Mahke- edilmesi ve ikunetgihı meç· banın müddeti lcanuniyeıi için-
mesinden: bul kalma.- hasabile rerek de mahkemeye müracutla 

Müddei lstanbul'cla mukim· davetiye ve rerekse gıyap ka· t~ yoluna gitmediti tak· 
ler Finan Ali ve Mehmed raınm pzete ile ilinen teı,. dinle bu baptaki hük;iıtı b· 
Ali vekilleri avukat Lebip ta· liii sureti.le icra lahnan mu- tiyet kespcdeceği teblit ma
rlfmdan müd~eyh lstanbul hakeme neticesinde tarafeyn kamına kaim olmak üzere ilin 
Uıanlcöf Nifm yuininda ID1J- an11ncla miifterek olan tarla· olunur. 



F:ratelli Sperco Hellenic Lines Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

Vapur Acentası Limited 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
··vULCANUS,. vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limaımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip 1 agustosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORIET LiNEiN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZİG, GDYNIA, GO· 
TEBURG, OSLO ve İSKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 30 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PEN HA GE, DANTZIG, GD
YNIA, OSLO, GOTEBURG 
ve lSKANDiNAVY A liman
ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITiME 
ROUMAIN 

"ALBA JULİYA,, vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlcıile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'ulirct kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 

.2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper-
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

W.F. H. VAN
DerZEE& CO. 

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. 
"ACHAİA,, vapuru 31 tem

muzda bekleniyor HAMBURG 
ve ANVES'ten yük boşalta
caktır. 

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

AMERiKAN EXPORT LİNES 
"EXMINSTER,, vapuru 31 

temmuzda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

SERVİCE MARiTIME ROU· 
MAİN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru t 
ağustosta bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULİNA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, BUDA PEST, BRA· 
TISLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük nlacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATİON DANUBl
ENNE-MARITIME 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. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam -Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo -Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskendcriyc için 
9600 tonluk "Cairo City,, va· 
puru her ay Pireden munta· 
zaman iki .sefer hareket ede-
ccktir. • 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pirc-Marsilya seyahat miid

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li· 

manları için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 

Gazinosu Açıldı 
"BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
türlü konförü cami, tertemiz takınılan ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

tnze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
Muntazam servis • Taze ve temiz meşrubat ve mekulat -

Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 

Türkiye Ziraat bankası 
acentasına müracaat olunması. M••f tt• tı•" • f 

Telefon : 3171 U e ış namze lgI Ve şe 
-0-,-. -. .._.v E--~ .. -k-A sm namzetlig" i müsabaka imtihanı 

ıvıer ~ure ası 
L' ·ı d Türkiye Ziraat bankasından: 
ımı e 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

Vapur Acentası muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi 
Cendeli Han, Birinci Kordon ve şef narhzedi alınacaktır. 

Tel. 2443 2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mül-
THE ELEERMAN LINES Ltd. kiler veya Yüksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut hu-

"GRODNO,, vapuru 25 ha- kuk fakülteşinden veya bunları yabancı memleketlerdeki ben-
ziranda beklen!11.ekte.. olup zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 
Loktdra ve Hul ıçın yuk ala- 3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosla Ankara ve İstanbul 
ca .. ~ARDINIAN,, vapuru27 Ziraat ba_nkalarında yazı ile .>~a?ıla~~k .. ve. k~za~anlar ~ol. pa· 
haziranda beklenmekte olup raları verılerek Ankaraya getırılıp sozlu bır ımtıhana tabı tu-
Liverpool ve Glasgow için tulacaktır. 
yük alacaktır. 4 - Müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 

"DRAGO,, vapuru temmuz lira aylık verilir. 
ortalarında Londra, Hul ve Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
Anversten gelip yük çıkara- imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
cak ve ayni zamunda Londra, geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış· 
ve Hu! için yük alacaktır. tırılacak 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 yiik çıkaracaktır. Ankara, İstanbul ve lzınir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

DEUTSCHE LEVANTE LINlE 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 yiik çıkaracaktır. müracaat etmiş bulunmalıdırlar. D. 12 2149 

... 

jJ// (Zira 

NEDKALMiNA 
! ı ııııııııııııııııııııııı ııııııi. Doktor Jı1111111ırıı1111111mııı11111ı 

A. Kemal Tonay 1 
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Açık eksiltme ilanı 
Tire şarbaylığından: 
1 - Urayımız içme suyu aboneler tesisatı için aşağıda ya· 

zıh musluklar açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Açık eksilme ususlile ihale edi!ecek muslukların: 

Muhammen °o 7,5 muvakkat t~· 
bedelleri Adedi Nevileri minat parası 
Lira K. Lira K. 
450 300 Kesme priz musluğu 51 7 5 
240 300 Taksim musluğu 
3 - Fenni ve eksiltme şartnamelerilc mukavelcramc pro· 

jesi bedelsiz olarak urayımızdan verilecektir. 
4 - İsteklilerin 7/8/936 günlemecine rastlıyan cuma günü 

saat 15 te muvakkat teminat makbuz veya bank r1lf~ktupları 
ve en son tarihli ticaret odası sicil kayt vesikalarilc birlikte 
Uray daimi encümenine müracaatları gereği ilan olulıl.r. 

17 22 2162 

Haydarpaşa Lisesi satın alma 
kurumundan: 

Haydarpaşa lisesi ve pavyonu için 1500 ton Tüvenan nıadeo 
kömürü kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye ko
nulınuştuf. 

1 - Eksiltme Istanbul kültür direktörlüğü binası içinde 
toplanacak olan komisyonda 31/temmuz/936 cuma 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Tahmin fiati, beher tonu 12 lira hesabile 18,000 li· 
radır. . 

3 - ilk teminat 1350 liradır. 
4 - istekliler şartnameyi görmek üzere okul direktörlüğüne 

.müracaat edebilirler. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler şartnamesinde ve 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu içinde bulunan teklif mektup
larını eksiltme vaktinden en son bir saat evvel mak· 
buz mukabilinde komisyon başkanlığına vermiş olma· 
lan zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta 
ile gönderilecek teklif mektuplarının da zamanında 
gelmiş olması lazımdır. 19·22-26-29 4009/2203 

iş bankasına me
mur alınacaktır. 

Türkiye iş bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere 

lise veya ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtihanı ile 
memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca 
yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabaı1cı lisanları iyi bilenler 
tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil de· 
recelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 ağustos 1936 cumartesi günü saat ON-
DA ANKARA, IST AN BUL ve IZMIR şubelerimizde yapıla· 
caktır. En son yazılma tarihi 10 ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 
bankamızın Ankara, İstanbul ve izmir<leki şubelerinden ala
bilirler Başka yerlerde bulunanlar bu izahnamcyi bankamız-
dan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok 
vazih adres vermeleri lazımdır. 19-22-24-26-29-31 ·3·5-7-9 

Türk Hava kurumu (Ma) Ak
hisar şubesinden: 

Akhisar tayyare sineması 1 181 936 tarihinden ittibarcn üç 
sene müddetle icara verilecektir . 

ihale 30 171 936 tarihinde saat 15 te Akhisar Türk Hava 
kurumu şubesi binasında yapılacaktır. 

Artırma ve ihale şartnamsini görmek istiyenlcr lzrnir, Ma· 
nisa ve Akhisar Türk Hava kurumu şubelerine müracaat et· 
melidirler. 2090 10 14 18 22 26 30 
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Puili lillen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshiİdir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsı~ 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 


