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il .BOGAZLAR 
Mukavelesinin metni 
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Dün gece 
zaferinin 

SEKiZ MiLYON 

imzalanan 
şenliğini 

Boğazlar 
yapıyor · 

Türkiye bu mes'ut muahede ile büyük bir sulh abidesinin temel 
taşını koyarken bütün dünya Türkiyeyi ve Atatürkü konuşuyordu 

lstanbul, 21 (Yeni Asır - T e
lefonla) - Montr6' den telsizle 
bildiriliyor: 

Bir atnahnı andıran masa
nın etrafında lıviçre saatile 
tam 22 yi iki dakika geçe top· 
lanan Boğazlar konferanıın 
delegaıyonları, oldukça uzun 
ıiren bir merasimden sonra 
Boğazlar mukavelename pro
jeaini imza etmişlerdir. imza 
emauında Pol Honkur, büyük 
bir sulh ibideı::inin temelta-

mittir. imzadan sonra bitin 
delegaıyonlar ayn ayn dele· 
gelerimizi tebrik etmitlerdir. 

ATATÜRKON TEBRIKI 
lıtanbul, 20 (Yeni Aıır Mu-

habirinden) - Çorum sayJavı 
Us'un Mon· ._ 
triSden çek
tiği tebrik 
telgrafı na 
büyGk tef 
AtatOrk ıu 
cevabı vermiı· 
ferdir. 

.. Milletin 
rUksek seciye· 
sine, ordusu
nun bUkUlmaz 
bazusuna ve be 
f&rlyatln alda
tllmaz bon,an
sına dayanaralı 
kullanllan zeka, 
lo)lk ve enerjin

in bUIUn beşeri-
yetin muhtaç oldulu 

eder " T.-k ailletial ... 
.....ıtalriyeti8clea dolaıı teb-
rik etmeaiai rica ederim. 

Dahiliye vekili ve C. li. P. 
genel ıekreteri 
ŞOKRO KAYA 

ŞEHRi· 
lliZDEKi 
TOREN 

20 Temmuz 
Pazarteai..Da· 
laa Abahtan 
itibaren ıehir· 
de ı&zleri çe· 
len bir fevkal· 

t•dellk,halkın gcn
( ~nde aldanmı· 
7an bir Hvin,, 
toplanlDlfb.Bu ıe· 
vinç haftalardan 
beri devam eden 
Ye Tirit uhuu 
tarafından derin 
birhauasiyetle ta
kib edilen Bo-

- : iul&l· koaferan
amda ...... parlaksafer-
den doğuyordu. Akpm llzeri 
erkenden halk toplantılan 
tehirin umumi yerlerini, Cum
huriyet meydanını ve parklan 
doldurmuıtu. Herkeı, bntün 

1 

made genç madkçiler tarafın
dan yapblaa net' eli dakikalar 
9ebrin cliier yerlerinde de 
ayni cotkunlukla devam edi
yordu. 

Gece saat ondan 10nra ıe· 
bir, ıt1klar i~nde yaaı7ordu. 
Şehrin bir çok yerlerinde •y· 
Jenceler tertib edilmiı bulunu· 
yordu. 

Gece Aat 24 den aoma 
heyecan umumiJqmİfti.Sene· 
terce bu hakkı almak için 

sulh ve huzur bahta
den neticeler dol)ura
blleceğlnln bir dellll o
lan Montrö konferansı 
eseri, cidden sevlnme-
1• ve sevlndJrmeıe de-

tebrik etmekle kıvanç 
duyarım,,, 

tisi baıkanhğına 
Ankara milletlerin tasvibiyle bize 

k T.. k" 0 1 · ıer bir tarihi hadlse-
şına oyan ur ıye ışış erı I I k 

ATA TÜRK Boğazlar mukavelesinin im· verile11 Boğazlar emniyeti mu-
1 d bab · · · d" 23 30 kavelenamesinin un· za saaa·-· bekJiyen Tilrk milleti o esnada 

bakam Dr. Aras'a Fransa hü- dlr. Tebr k nlze tefe -
kumdi adıl'a teşekkür et- kUr eder; ben de sizi . 

ULUSU TEBRiK za an ığı erını ıım 1 • uua dakikalann geçmesini bekler-
Jzmir Cumhuriyet halk par- da telefonla aldım. Tebşir beklemiye başlamışb. Halke- -Sonu 3 üncü sahifede -
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Cumuriyetin -·-Veni ve bUyUk bir 
zaferi daha 

Türk Milletinin hassasiyet 
\'e heyecanla takib eylediği 
Montrö konf erRnsı nihayet te-
2.mizin zaferi ile sona erdi. 
Umumi harbtan sonra adedi 
Yüzlere baliğ olan siyasal top
lanhların hiçbirisi Montrönlln 
elde ettiği mazhariyete kavuı
lhamıştı. Daha ba~langıçda 
Türkiy~nin barış sevgisine da
Janaa politikası hararetli nu
tuklarla alkışlanmıı, bak ve 
adalet mefhumunun ifadesi 
olan tezimiz bir çok devletler 
tarafından tereddütsüz benim· 
ıenmi9ti. 

Gerçi müzakerelerin devamı 
ııralannda bazı devletler ara
ıındaki menfaat çarpıımaları 
konferansı oldukçe çetin mes
elelerle karıılaıbrdı. Fakat biz 
o eadifeli dakikalarda bile en 
lt&çllk bir lirkUntli duymadan 
davamızın mesnetlerinin sağ
ltawğından ve kuvvetimizden 
•ınin idik. 

Çünkü dileklerimiz istila ar
zularına dayanmıyordu.Bozulan 
Akdeniz muvazenesi, cihanı sa• 
ran harp teblükeleri karşısında 
topraklarımızın emniyetini elde 
etmek için y•ırdun açık olan 
kapılarına tam ve kimil bir 
tekilde sahip olmak istiyorduk. 
Davamızda, hakh olduğumuz

~~ kimsenm şüphesi yoktu. 
-...kin yaloaz kuru bir hak mef-

- Sonu 2 um salu/rat• -
"Eilakk. ... e>calıE.ol!tlo 

Kamutayın tebliği 

Büyük Millet Meclisi 
içtimaa davet edildi 

Keyfiyet dün gece vilayet tarafından 
şehrimizdeki meb'uslara bildirildi 

Kamutay toplalltı haünde 
Ankara 20 ( Yeni Asır Mu· 

habirinden) - Kamutay, Bo
ğazlana emniyetine taalltlk eden 
kanunların vt: bu yolda sarfe· 
dilmek üzere aynlacak tahsi· 
satların kabulü için 30 Tem· 
muz Perşembe günü toplana
caktır. Kamutay başkanlığı bu 
hususta beyanname haxırla
maktad1r. 

Yeni Asır - Dahiliye ve
kaleti, dfn gece geç vakıt 
Büyük Mıllet Meclisi beyanna
mesini vilayete tebliğ etmiı; 
bu beyanname muhteviyatı 

derhal tehrimizdeki meb'uslara 

teblit edilmiıtir. Beyanname 
aynen 9adur: 

.. HUkOmetln gllsterdlll 
IUzum Uzerlne, Te,kllltı 
Esasiye kanununun ı• 
zuncu maddesinin ver· 
dlll sallhlyete istinaden "' 
TUrklye BUyUk Millet 
Mecllslnl so Temmuz 
••• Pertembe gUnU 
sai t 14 de lçUmaa da· 
vat ediyorum.,, 

B. M. M; REiSi 
11.A.RENDA 

DUNYA GAZETELERi 
BOYLE 8ÖYUYOR 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye 
Bu zaferle 

Kuvvetli bir 
T•••kkUI hallnda ka .... ~ 
mıza dlkllmlf bulunuıor 

Londra, 10 (A.A) - Timeı 
ıazeteıi Montr& konferansına 
tahail ettiii uzun bir bat ya
zımnda ucDmle diyor ki: 

Mlzakerelerin mavaff aloyetle 
netilenmif olmau keyfiyeti bqla 
batına .. ,... memamaiyet bir 
hadiHClir. Zira Venay maa• 
hedeainclea ıonra akdedilmit 
en mlllıim muabedelerden biri· 
nin anlqma yoluyle tadili hak· 
kmclaki beyaelmilel ilk konfe· 

- Smıu 3 lln&ü .sa/ıi/tde -

Atatürk 
••• 

Dün gece gezinti 
yaptılar 

lstanbul 21 ( Yeni Asır • 
Telefonla) - Sabaha kartı 
Cumhur Başkanı Kamil Ata-
türk gece yan11 tehirde bir 
gezinti yapblar. Halk büyük 
kurtarıayı çılgınca alkııla
mı,br, 

Kahraman ordu 

Şafakla beraber Boğaz
lan işgal etti 

Başvekil Çanakkaleden Türk 
ulusuna bir söylev verecek 

Çanakkale, 21 ( Y eniAsır 
muhabirinden ) - Şehir ıevinç 
içindedir. latanbuldan ve mem· 
leketin diier yerleriaclea bey· 

Roma, 20 ( Ô.R ) - Anka
radan bildiriliyor: 

Tlirk kuvvetleri be ubab 
tafalrla beraber boğula,. 

bojadann pyıi u• 
kerl mmtab- gi· 
receklerdir. Ba İfpJi 
m6teakib ller iki a• 
hilde on dokuz kilo
metrelik bir memma 
mantaka ihdu olana
caktır. Hiç bir ecnebi 
memnu mıntakaya ti· 
remiyecektir. 
Bllttln Tlrkiyede Tatu 
perverane ntlmaJitler 

Botazlann bdtçisi '"YAVUZ,, bqlamııt.ar. ismet lal-
etler, boğazlar zaferini katla· ı aü Çanakkaleyi ziyaret ede-
lamak için buraya geliyorlar. rek orada bliyllk bir natuk 

Askeri kuvvetlerimiz sabah- sayliyecek, Tlirk milletine Ça· 
leyin a-ayrıaıkeri mmtakaya nak'kaleden hitab edecektir. 
aıkeri meruimle a-irerek iıgal Bilhassa Çanakkale ıehrinde 
edecektir. Merasimde eıki mu- nümayiıler sembolik bir par· 
haripler de hazır bulunacakbr. lakbkta olacak; Başvekilin 
Çanakkale ayaktadır. nutku Tlrkiyeain bugüne ka-

Çanakkale, 21 (Yeni aıır)- dar takib ettiği harici siyaseti 
Boğazlar mukavelenamelinin belAgatle ortaya koyacakbr. 
imzası haberini Çanakkaleliler Fimabad; boğazlann işgal 
içten gelen derin bir heyecan edildiği g6n milli bayram sayı• 
ve ıeviaç içinde haber aldılar. - Sonu 5 lllCı sahı!tde -



Cumuriyetin -· -Yeni ve bUyUk bir 
zaferi daha 

-Baş ta1aıı buind say/11da
bamunıı, l\zerine bir çok men· 
faatlar çeken bir menada hA· 
kim kılmak ko!ay değil,oldukça-: 
çetin bir itti. Türk diplomaaiü, 
Tirk milletinin yaradahflacl& 
aahip bulunduğu çetin davalan 
yenmek baaletine dayanarak 
çahftı ve milletine büyük bir 
diplomasi zaferi kazandırdı. 

Boğazlar meselesi, bugün&n 
icaplarının yaratbia yeni bir it 
delildir. Tarihin seyrine bakı
lıraa asırlardan beri Arsıulusal 
siyasanın mihverini teşkil ey· 
lemektedir. 

Boğazlara hikim olan milletin 
siyasal muvazenelerin kefeain· 
deki yeri ve ağırlığı ayn bir 
hususiyet taıır. Bu itibarla 
bof azJara tam ve kamil bir 
ıekilde hakim olmak hakkı· 
nın büyük devletlerce kabul 
edilmiş olması yalnız toprakla· 
nmızın emniyetini elde etmekle 
kalmamış oluyor. Türkiye, 
boğazlara blkim bulunmakla 
emperya!ist devletlerin istifi 
bıralanna kat1ı yurdu korumak
tan baıka cihan sq_lhana da 
korkutmak isteyenlere karıı 
bir vazife ve bir rol tekabbnl 
eylemiş bulunuyor. Türkiye em· 
niyetini elde etmek bakımından 
Jllkaek bir heyecanla bu mutlu 
zaferi kutlularken, ciban umumi 
efkin da ban11n bekçisi olan 
Tllrk diplomasiıine beılenen 
itimad ye emniyetle oldukça 
genİf bir nefea alacakbr. 

Tlrk milletine bu kadar ge
niı manah, araıuluaal ehemmi· 
yeti haiz bu siyasi zafer, en 
çetin divaları yerinde Ye isabetli 
hamlelerle yere seren Cu mhu
riyet bilk6metinin ilıtlla dira
yetiyle elcle edilmiftir. 

Umamt harpta Anafarta za
feriyle ÇaaakkaleJi kartaraa 
ATATORK debua, bu kene 
de onu hıer türUl tahdidattan 
siyasi bir zaf•rle •Jlrmıı bulu
nuyor. lalallade, milletin ma
ka. tlliini yenerek zaferler 
Amili olmakla milletin kalbinde 
yer alan ismet inin il, baıı oda 
baluduğu hilktmetin elde ettiği 
muvaffakıyetle yurdun emniye
tini çenberliyen bir zaferi daha 
zaferler ailaileaine iJlye eylemif 
oluyor. 

Ttlrk milleti; senin emniyetini 
korumak için biç bir fırsab 

kaçırmayan huzur ve emniyetin 
adına baıına zafer çelenkleri 
koyan Cumhuriyet rejimine ve 
bu rejimin ıeflerine ne kadar 
sevgi ve saygı bealesen yine 
azdır. 

Bugün coşkun duygularını 
ortaya dökecek rejime ve şef
lere olan bağlılığım bir kere 
daha teyid edeceksin. Banda 
ıtıphemiz yoktur. 

Biz senin adma ye kendi 
adımıza ıimdiden biiyiik tefe 
ve onun değerli arkaclaılarma 
sonsuz minnet ve ıilkran duy
.ıulanmızı auauyoruz. Yurdun 
kilidi olan boğazlarda can Ye
ren Mehmedcikleri de uyga ile 
anıyoruz ve onlara diyoruz ki: 
Boğazlara hakim olmak ülkllıl 
uğrunda her kanı toprağını 
temiz kanlannızla ıaladıj1111z 
yerlere kaydsız ve f&l'bız ifte 
biz ıeldik. U irwıda can Yer· 
dijiniz ülkünün bekçileriyiz. Ve 
daima bekçisi kalacağız. 
~a.kkı ooalıLoAıu 

••• 81nob emniyet mDdUrU 
Eaki lzmir AdJI kısım reisi 

ve labik Sinob emniyet m6d6r6 
Cemil Erem kızının niıan me
raaiminde bulunmak &zere me
zunen ıehrimize ret.ittir. 

Yaniden ••ı lstenlldl 
Şarbon hastalığına karp bir 

çok kazalarımızda koruyucu 
aıı yapıJmaktad1r. Atı bitti
jinden vilAyetçe ziraat veki· 
Jetinden yeniden qı iatenmiıtir. 

YENi ASlft 

Zabıta haberleri: 

ŞEHİR B.&BERLBRİ 
Kaçak kömUr satanlar 
Burnavanın Naldöken köyün

den Hüseyinoğlu Ali ve Mus
tafa kaçak k6mlir satarlarken 
tutulmuılard1r. 

Sergide 
CakeU a,ırll'1ı 

Bugün şenlikler var 
Muvaffakıyet ka- ( • ı·ı d•d C h . 
zanan mallarımız zmır 1 er saat on ye 1 e um urıyet 

Alsancakta Demirhane soka
j'ında oturan Hüseyin oğlu 

Nurinin evine giren hır111 tara· 
fından bir ceketle iki lira para· 
ıı çalınmıthr. 

Bafına demiri geçlrmlf 
T elaviv sergı11ne gidecek 

Türkofia nport6rleriaden Ih
san Faiğin sergi hakkında g&n
derdiği raporda Filistin piya
sasmda halen en kuvvetli va
ziyette Beykoz ve Şark deri 
fabrika ve 'irketinin mamul 
derilerinin yer aldığı ve teşhir 
edilen derilerin çok rağbet 
gördüğü ve mükemmeliyet ve 
fiyat itibarile uygun bulunduğu, 
bilhassa kemerlik, konduralık 
derilere fazla taleb gösterildiği 
bildirilmekte ve derilerimize 
uzwı tetkikJerden sonra juri 
rafından altın madalya verildi
ği ilive olunmaktadır. - ..... 
Yeni tecrübeler 

Berline kavun ve üzüm 
gönderilecek 

Yaı meyve Ye üzümlerimizi 
uzun zaman bozulmadan muha
faza edecek bir form&I keşfe-

den Cenan, kavun ve ~eki.ı
dekaiz izllNler Ozerillde ilk 
tecrilbeaini lniimllzdeki laafta 
içinde yapacaktır. TlrkofUte 
yapılacak bu tecıllbede bir 
kavun ve bir mikdar &züm 
ambalajlanarak Almanya Türk 
ticaret odasına gönderilecek 
ve orada bir heyet huzurunda 
açılacaktır. 

lzmirden Berline on iki gh• 
de eşya gittiğine ıöre amba
lajlanacak olan kavun ve 
&z6mler de bu mlddet zar• 
fında gidecektir. -·····-· 

r. ı• • , .... 

Bir tukat 
Bir cinayete sebeb oldu 

Evvelki g6n Kemerde Sür· 
meli sokağında Zebranın umumi 
evinde bir vak'a olmattar. Li
mandaki kam kayıklannda ça-
lışan OFia Receb bıçakla 
umumhane •ermayelerinden 
Mutafa ima Fidaa Aypyi 
kanmdaa ap 111rette yanla
m .. hr. Vak'aam sebebi Rece
bin umumhane ıermayelerinden 
diğer birini tokatlama• ve ban· 
du kızan Ayıenin: 

- 01le tokat ablmaz blyle 
abhr, diyerek Recebi tokatla
muadıt. Receb vak'adu aonra 
kaçaupa da takib edilerek ta
tulmuıtur. 

Fidu Ayıenin kanundaki 
Jaraaa çok aj'ırdır. Tahkikata 
el koyan mllddeiumumi mua
Yİni Ali Akkaya tahkikat ev
rakını bazırlamıt ve Receb dün 
akıam sulbceza hlkimi tarafın· 
dan tevkif edilmiıtir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1: 
UUne' ve Deniz 
ranııın• kar91 

ezacı Kemal Aktaşın 

Yanık Kremi 
HiLAL ECZANESi 

~~~~!l!IJl_ J-~_591 .... ~i 

· meydanında miting yapacaklardır Turan yağ fabrikasında 

Mitingde gençlik, şehir ve halkevleri adına söylevler 

amele Refit oğlu Riza, Mustafa 
oğlu Aliyi demirle başından 

yaralamıştır. 
Hırsız yakalandı 

verilecek ve tezahürat yapılacaktır. Halkapınar iplik fabrikası 
civarında oturan mühendis 
Fahrinin evine girib eşy.alaram 
çalan Mustafa oğlu Şakir za
bıtaca tutulmuştur. 

Montrö zaferi münasebetiyle 
memleketin dört köşesinde ol
duğu kadar lzmirde de büyük 
şenlikler yapılacaktır. Bu mü
nasebetle . sabahtan itibaren 
resmi ve hususi daireler ve 
evler bayraklarımız1a donahla-

, caktır. Tören proğramı aynen 
tudur: 

GUndUz merasimi 
1 - Sabahtan itibaren bütftn 

nakil vasıtaları evler, mağaza
lar, resmi binalar ve meydan• 
lar bayraklarla aDılenecektir. 

2 - Büyiik gln6n terefine 
saat on yedide Cumuriyet mey
danında bir miting yapılacak• 
br. Mitinge batlbı halk Ye te
ıekkül mümeuilleri, askeri Ye 
mü!ki daireler mlld&rleri, za
bitter ve memurlar daYet&clir
ler. 

3 - Saat tam on yedide 
Camari1et meydanında topla
nıldığı zaman mOzika tarafın
dan istiklll martı çalınacak 
Halkavi, tehir Ye gençlik nam· 

Koyun hırsızlan 
••lllUer Yall'a,. Wll 

-••taror 
Kmlpll.p Hamid iaaiad 

birine aid koyaa)an g.,J 
gasbetmekle ve çobanlara 8illla 
atmakla maznun aaçh Kin• 
oğlu cavid ile suç ortağa Al· 
nin muhakemelerine düa ap 
cezada devam edilmiştir. 

Şahid sıfatile polis Hayri ve 
Ômer dinlenmişlerdir. Şahitler, 
hadise güntl sabahı KızılçulJu 
mümessili ile iki bekçinin ka
rakola ge!ib gece çoban Ha
midin tehdit edilerek koyun
larının alınıb g6türüldüğilnll 
haber vermeleri tlzeriae tah-
kikata başladıklarını söylemit
ler ve demiılerdir ki: 

- Gece bekçisi, geceleyin 
iki üç kişinin Üzerlerinde pal
to ve kucaklarında aiyab ko
yunlar olduğu halde geçtikleri-
ni glrm&ıler, hava yağmurla 
idi onun için bu meçhul şahıs
ların ayak izlerini bulmakta 
güçlük çekmedik ve izi takib 
ederek saçlı Cavidin evine 
Yardık evde arafbrma yapınca 
bir teneke içinde yeni kesil· 
miı hayvan kanı ile tarif edil· 
diii gibi hayvan bat ve boy
nu:dan bulduk. Evde birde ai
yRh palto ve bir mıktar ot 
gardllk Ye zabıt varakası tut
tuk. Bunlardan, h1raızlann Ca
vid Ye arkadaıı Ali olduklannı 
anladık. Gelmiyea tahidlerin 
celbi için muhakeme baıka 
gline barakılmııbr. 

TAYYARE 

1 

lanna birer nutuk s6ylenecek, 
aonanda Parti baıkanhğı tara
bndan bir natuk irad edile
cektir. 

4 - BlltUn makamlar ve 
miieıaeaeler tarafından ibide; e 
zafer çelenkleri konacakbr. 

GECE MERASiMi 
S - Geceliyin tehrin muh

telif aemtleriade topI.nacak 

Yangın 
Evde 111..... rokll• •le• ..... çıkb 
AJuacakta Akcleaiz .-.. 

pda yedi numarada lngiliz 
tabaa•ndan il Sifonik evinde 
JUllD çıkmıpada yetişilerek 
llndiirllmDştDr. Ev sahibi Av· 
rupada bulunmakta olduğundan 
yangının nasıl çıktığı hakkında 

tahkikat yapılmaktadır. 
• 111 • 1 il • 

Rapor gelmediğinden 
dün muhakeme 

yapılamadı 
Alsancakta bakkal Sıdkı ile 

metresi Sabihayı tabanca kar
ıunuyla öldlren Niyazi oğlu 
TifJisli Şnkrtınün muhakeme
sine diia ağır cezada de
Yam edilmiştir. Şilkril bundan 
evvelki celsede kendisinde 
sınır haıtalıta bulwıduğanu 
söylemiş ve memleket hasta
nesi deliler kovuşunda mlta
hdde altına alınmıştı. Müşahe
deye aid rapor benilz mabke
m_eye gelmemiştir. Muhakeme 
başka gllne kalmıtbr. 

•.O •••••• 

aıraıerek kurtarıldı 
Karııyakada Osmamade de· 

niz banyoaanda Bayburtlu Masa 
oğlu Şabu yGzerken zayıf ve 
haıtahkı olm&11 ıebebile kuv-

-veti keailerek m J11tmaja bq
lamq ve g6ı lllerek kartanlmq
hr. 

Bu hafta iki çok pzel filim birden 

Bir sevgili 4 delikanlı 
Jenny Jugo ve Theo Sbal tarafmdan çevrilen Almanca 

llzMt, prkılı ve danslı bliytik komedi 

KARYOKA 
Tekrar edilmesi için binlerce kitinin mDracaat 

ettikleri pheaer filim 
FiYATLAR ıe - 20 - 30 KURUŞTUR 

............................................................ 
SEANS 8AATLARI 

Her gün 16-19,35 Bir sevgili dört delikanlı 17,35 - 21,15 
Karyoka.. Camarteai ve pazar linleri 14 te Karyoka 

halka,halk batibleri tarafıudan 
bu mukavele ile Cumuriyet hil· 
kümetinin kazandığı muYaffa• 
kıyet bildirilecek ve izah olu· 
nacakbr. 

6 - G&ndüzden donanmıı 
bulanan her taraf aydınlatıla
caktır. 

7 - Eener alayı tertip ola
nacakbr. 

Bu nasıl ana ? 
Çocuğunun başını kendi 

eliyle kesmiş 
Torbalı kazası merkezi Te

peköyilnde oturan lzmirli Hay• 
riye adında bir kadın,bakkında 
tutulan tahkikat evrakile ıeh· 
rimiz agırcezasında muhakeme 
edilmek üzere lzmir Hapsane
sine getirilmiştir. Hayriye,Tilrk 
adliye tarihinde vukuu görül· 
memiş bir bidisenin faili ol
makla maznundur. Gebe bu
lunduğu arada mllddeti dolmuş 
ve bir glln doğum esnasında 

ba11 meydana çıkan çocuğuna 
elleriyle bapnı bükmek aure
tile öldiirmüttllr. 

Torbalı miiatantikliği, Hay
riye hakkında Türk ceza ka
nununun 480 inci maddesine 
göre ağırcezada lüzum muha
keme karan vermiştir. Bu 
madde 18 sene ağır hapis ce• 
zatmı istilzam etmektedir. . _,, ..... 
Cümrük 
ambarlan 
Tallmehleme gelmedl

llnden dewr ellnemıror 
Glmr&k ambar ye depola· 

nnın Liman ipetme idareli 
mlldllrlOğllne devri hakkındaki 
talimat el'u gelmemiftir. Onan 
için gllmıGk ambarlannm deYir 
muameleli de gecikmiftir. 

Ah' veriş yaparken 
Eski Bitpazannda Ali oğlu 

Abdullah öteberi almak üzere 
karısı Fatma ile dolaşırken 47 
lira paraunı çaldırmııtır. Bu 
lursızlığı yapmakla maman 
simsar Mustafa oğlu Mehmed 
yakalanmıştır. 

Silah ıa,ıyanlar 
Tepecikte Kağıthane cadde· 

sinde Mehmet Ali oğlu Ah
medde bir tabanca ve Feyzi 
oğlu Sabride bir biçak bulun
muştur. 

iki kaza 
Göztpede Köprü civannda 

onaltı yaşlarında Şadiye GU
zelyalıdan Karantinay1t giden 
tramvay arabası önünden kaç· 

.mağa çalıprken ayağı kayarak 
düımÜf ve başından yaralan· 
mııtır. 

§ Güzelyalı tramvay cadde
sinde ,1of ör Said oğla Alieddin 
idaresindeki 26 numaralı oto
büs dikkatsizlik yüzünden on 
yaşında TGrkAna çarpmıf Ye 
viicudwıun muhtelif yerlerinden 
yaralanma81na sebebiyet Yer· 
miştir. Şoför tutulnıuıtur. 

Şoflr mi hır•IZ mı? 
Fevzi pap bulvannda oto

mobil g•rajında şofar muaTİDİ 
Nazmi, Şakir oğlu Salibin 25 
liralık çanını çaldığın an ta
tulmuıtur. 

Keylflerl radyo lstamı,ı 
Yuaufdede caddesinde Hasan 

oğlu Ahmed ve arkadaıı Meb-
med sarhoı olarak geç vakıt 
kahvede radyo çaldırmak iste-
miılerdir. Kahveciye sarlontılık 
ve Polise de hakaret ettikle
rinden tutulmuılardır. 

Eylllk efllllnden mi? 
Basmahanede Sadıkbey ote-

linde miaafir bulunan Abdiil
kadir ojlu Mahmud taı ocak
larında çabıbrmak üzere yanına 
aldığı Yakub tarafından on li-
rasının çabıtığını zabıtaya ,i
kiyet etmiıtir. 

DUdUle k1Zn11,1er 
lkiçeımelik caddeainde Meb· 

med Şevki oğlu sabıkah. hicri 
ve arkadaıı Mehmed sarboı 

olarak devriye memurlannm 
çaldığı dndnk üzerine alvtlb 
saymağa başlamıılar ve gelen 
polislere de hakarette bulun
muşlardır. 

lkbaad Vekileti gllmrllk 
ambarlannın idarelerine aid ... ---------• 
teferrilat baklanda ıelırimiz Borsa Haberleri 
Liman iıletme idaresi mUdür- DUn Boraade 
IDğünden bazı malümat iı· y apllen Sabfl81* 
tenmiıti. Bu maUimat bir raper ~ 
halinde bazırlanmıı ve ıande- Zahire 

Çu. Cinai rilmittir. Liman itletme idareli 
mlidtlr muavini HliaeJin AYDi 
dün Ankaraya gitmittir. 'Bu 
rapor muhteviyatı hakkında 
vekilete izahat verecektir. ....... ,,, 
Vazifesi ba,ıne dönecek 

Merinos san'i tohumlama 
ameliyesi için Buraa havaliainde 
çabf1Dakta olan mllcadele bay· 
tan Cemalin lzmire dönmesi 
için Ziraat veklleti emir ver· 

~· 

Fiat 
1777 Buğday 6 25 7 

52,5 ton .. .. " .. 
144 Arpa 3 25 3 2S 
443 Bakla 4 25 4 3125 
15 Kumdarı 4 25 4 2S -·-Hlldm Kemal geldl 

Adliye Vekaletince kendisine 
bir ay izin verilen Sulh ceza 
hakimi Kemal Akalın mezuni· 
yetini bitirerek ıelmit ve vui
feaiae baılamıfbr. 



Üçüncü umumi müfe.:tiş · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

ahsin Uzer gazetemize~ 
telgr.afla beyanat yaptı~ 

Dün gece 
zaferinin 

imzalanan Boğazlar 
şenliğini yapıyor 

- Baştara/ı 1 inci sav/ada -
ken sabırsızlık gösteriyor; her 
kes atılacak topa intizar edi
yordu. 

Atatürkün Cumhuriyet mey
danındaki heykeli reflaktörlerle 
tenvir edilmş ve meydan Türk 
bayraklariyle süslenmişti. Mu
kavelenin imza edildiğini Türk 
ulusuna neşr ve ilan eden top 
saat tam ikide işitildiği zaman 
halk heyecanmdan coşmuş, bü
tün binalar ışıklarla nurlanmış 
ve sanki şehir bir gündüz man
ıa.raaına almışh. Meydanda tpo
lananlar birbirini tebrik ediyor
lardı. 

Bu sırada bandonun çaldı-

' 

ğı istiklal marşı derin bir 
saygı heyecanı içinde din
lendi. imzayı bildiren tebliğ de 
bundan sonra halka okundu. 
Cumhuriyet meydanını dolduran 
binler: 

- Yaşa Atatürk Yaşasın 
Türk ordusu .. 

Avazelerini ayyuka çıkarıyor
du.Radyo merkezleri ve bilhassa 
müşterek neşriyat yapan An
kara • lstanbul radyoları imza 
merasımnu Hin ediyorlardı. 

Umumi yerlerde toplanan halk 
bu tafsilatı son kelimesine ka-
dar alakayla takibediyordu. 

Türkiye 
bir 

zaferle kuvvetli bu 
teşekü' oldu 

- Baş tara/ı bırüıd salzi/ede -
ranıın mueaffakıyetsizliği bü
yllk bir feliket olacaktı. 

Türk hükümeti, Türkiyenin 
beynelmilPl dürüst hareket 
tarzı hakkında dünyaya iyi bir 

. misal nümunesi vermiş oldu
ğuna dair başkan Bruce ve 
diğer zevat tarafından cumar
teıi günü yapılan takdirleri 
tamamen hak etmiş bulunmak· 
tadır. 

Türkiyenin başındaki bUyUk 
kumandan dürbin bir devlet 
adamının yüksek meziyetlerini 
haiz bulunduğunu bir kere da
ha göstermiştir, Kendisi mu
abedelerin konferanslarla tadili 
siyasetine müzaheret etmi, ve 
bu suretle Avrupanın minnet 
ve şükranını kazanmıştır. 

Montröde çok ehemmiyetli 
bir iş yapılmıştır. Fakat bu 
daha geniş ve daha güç usu-
lün ancak bir başhıngıcıdır. 
Bu, sulhu müzakereler yoliyle 
aramak ve o yolla temin et
mektir. Eğer Avrupamn yeni-
den eski rakip ittifaklar siste
mine dönmesi istenmiyorsa bu 
müzakerelerin yapılması lazım
dır. 

Paris, 20 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Ernuvel gazetesi kouferansın 
vardığı meıcud neticeyi tahlil 
eden yazısında konferansın ba
şında olduğu gibi sonunda da 
Türkiye lehinde tezahür eden 
dostane vaziyete Türkiyenin 
haklı olduğunu anlatıyor ve 
yeni rejimin Türkiye ile Sov· 
yetler birliği arasında esast:n 
nıevcud olan sıkı dostluk bağ
larını bir kat daha kuvvetlen
direceği şüphesizdir diyor. 

Paris, 20 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
dirivor: 

Berlinden Tan gazetesine 
haber veriliyor. 

Doyçe Ilgemanye Caytung, 
Montrö konferansı hakkında 
diyor ki 

Türkiye konferanstan vaz· 
iyeti fevkalade kuvvetlenerek 

çıkıyor. Bundan sonra Türki
yenin yardımı büyük devletler 

arasında daha ziyade arana
caktır. 

Varşova; 19 (A.A) - Bek 

henüz Leh sahillerinde Dant

zig yakınında bir mahalde bu· 
lunmaktadır. 

Şayrouth, 19 (A.A) - Hitler 

yanmda bir çok zevat olduğu 

halde Vagner vestivalinin aç\• 

lışında hazır bulunmuştur. 

Londra, 19 (A.A) - Geçen 

suikasd dolayısile kral hane

danının emniyetini sağlamlaş

brmayı matuf tedbirler yakında 

takviye edilecektir. Daha şim
diden bir takım ihtiyat tedbir-

leri alınmıştır. Filhakika emni· 

yeti umumiye idaresi gece 

gündüz hükümdarın şahsını 

muhafazaya memur güzide 

kuvveti artumak için yeni mü

fettişler tayin etmiştir. 

lngiltere kralının yakında 

Fransaya yapacağı seyahat es

nasında emniyet meselesi de

rin tetkiklere tabi tntulmuş ve 
Fransız - lngiliz polis makam
ları arasında görüşmeler yapıl

mıştır. 

•••••••••••••••••••••••• 

itizar 
Yazımızm çokluğundan do

layı Safi Aşk, Aşk maceraları, 
Çirkin Ahmed n:ımındaki tef
rikalarımızı dercedemedik.Ôzür 
dileriz. 

Son Telgraf Haberleri 

Roma tekzib ediyor 
ltalya tarafından siyasi plinlar 

hazırlandığı teeyyüt etmedi 
Italya ile Almanyanın siyasi 

larına Pariste ihtimal 
bir blok yapacak ... 
verilmiyor 

· --------------------------------------------~----Roma, 20 ( Ö.R ) - Stefanı telif davaları tam bir görüş perşembe günü hareket ede· 
Ajansı bildiriyor: birliği dahilinde halledemezler. cek ve bunun yerine bazı 

ltalya hükumeti tarafından Bu gazele bu hakikati giz- yardımcı muavin gemiler gele-
gu·ya hazırlanmata olan siyası· j B F R k · cektir. iyen azı · ransız ea sıyo-
ve diplamatik pilanlar hakkın- nerlerine şiddetle hücum etmek- Taymis gazetesi bir makale-
daki haberler tamamen asılsız- sinde, Akdenizdeki lngiliz filo-

te ve bunların balen sul-dır. sunun takviye edileceği hak-
Paris, 20 (Ô.R) - Övr ga- hüo tehlükede olduğunu gör- kında bazı gazetelerdeki neş-

zetesi bugünkü baş makalesinde memekte israr ettiklerini yaz- riyatı tashih etmektedir. 
Almanya ile ltalya arasında maktadır. Bu gazete Maltada bulunan 
bütün zevahire rağmen ayni Londra, 20 (Ö.R) - isken- bir destrüyer filotillisının İngi-
fikirlerin mevcud olamıyacağını deriye limanında yalnız iki liz sularına hareket ettiğini 
yazıyor. Bu iki memleket muh- kruvazör ve bir tayyare gemisi kaydediyDr. 

Boğazlar mukavelesi 
Bu mukaveleye bağlı olan lahikayı 

aynen okuyuculara verivoruz 
Ankara, ~O ( A.A ) - Yeni 

Boğazlar rejimine aid muka
veleye bağlı lahika aşağıdadır: 

LAHiKA: 
1 - işbu mukavelenamenin 

ikinci maddesine tevfikan tah· 
sil olunabilecek resim ve mü
kellefiyetler aşağıdaki cedvelde 
gösterilenlerdir: 

Türk hükümetinin bu resim 
ve mükellefiyetler üzerinde ka-
bül edebileceği muhtemel 
tenzilAt ancak ifa edilen 
hizmetin mahiyeti her safi 
tonilato üzerinden istifa edil
Jecek resim ve mükellefiye
tin tutan tefrik edilmeksizin 
tatbik olunacaktır. 

safi rejister tonilato mikdarı 
üzerinden alt.o frank. 

A - Sıhhi muayene % 75. 
B - Fenerler ışıklı şaman· 

dıralar geçid şamandıraları için 
800 tonilatoya kadar 0.42 

800 den yukarısı iç:n 0.21 
C-Tahlisiye sandalları roket 

mevkileri sis düdükleri, Rad
yoferler ve kezalik B fıkrasın
da zikredilenlerden gayri ışıklı 
şamandıralar da dahil olduğu 
halde tahlisiye hizmeti veya 
ayni neviden sair tesisat için 
yüzde 11 

Not : 
100 kuruş takriben altın, 

Frank elli santime muadil
dir. 

2 - işbu Jahikanın birinci 
bendinde müzeyyel cetvellere 
mürur, yeni Ege merkezinden 
Karadenize bir miirur ve Ege 
denizine avdet ve yahut Kara
denizden Ege denizine doğru 
boğazlardan bir mürur ve mü
teakıben Karadenize avdet için 
tatbik olunacaktır. Bununla be
raber doğer bir ticaret gemisi 
Boğazlara duhül tarihinden bir 
aydan fazla bir zamandan son
ra icabı hale göre Ege deni
zine dönmek üzere tekrar 
Boğazlardan geçerse Azimet 
seyahatı için gemi, bayrak 
farkı göze tilmeksiz=n, bu resim 
ve mü kellefiyetleri ikinci defa 
olarak tediyeye tab tutulabilir. 

3 - Şayed azimet geçişinde 
bir ticaret gemisi avdet etmi
yeceğini beyan ederse i.ş~u 
labikanm birinci Paragrafının 

B. ve C. fıkralarında derpiş 
edilen resim ve mükellefiyet· 
lerin ancak nısfını tediye ede
cektir. 

4 - lfbu llbikanın birinci 

bendine müzeyyel cetvelde zik
rolunan ve mevzuubahs hizmet
lerden mtitevellid masrafları ko
rumak ve bir ihtiyat akçası veya 
makum bir müdevver sermaye 
bu undurmak için elzem olan 
miktardan üstün olmıyacak olan 
resim ve mükellefiyetler ancak 
işbu mukavelenamenin 29 ncu 
maddesi hükümlerine göre tez
yid veya ikmal edılebilecekler
diı .Mezkür resim ve mllkellefiyet 
ler altın frank olarak Yeya tediye 
tarihindeki kambiyo fiah üze· 
rinden Türk parası olarak tes
viye edilecektir. 

5 - Ticaret gemileri kla
ğuzluk ve romorkaj gibi ibti- , 
yari hizmetler için böyle bir 
hizmeti, mevzuubahs geminin 
acentesi veya kaptamnın talebi 
üzerine Türk makamatı tara
fından liyıkile ifa edildikte 
resim ve mükellefiyet tediye
sine tibi tutulabileceklerdir. 

Türkiye hükumeti bu ihtiyari 
hizmetler için istifa olunacak 
resim ve mükellefiyetlerin tari· 
fesini ara sıra neşredecektir. 

6 - Bu tarifeler birinci mad
denin tatl.iki neticesi olarak 
bu hizmetler mecburi kılındığı 
hallerde tezyid edilmiyecekler· 
dir. 

Lahika 2 - A. Dıeblasman 
tip. 

1-Suüstü gemisinin dep 11-1 
de pi: 

Mecmuu ton makine ve ka
zanlarm beslenmesi için mah
rukat ve ihtiyat suyu hariç 

olmak üzere denize açılmağa 
müheyya makineleri ve ocak· 
ları ve bütün esleha ve bütün 
cebbanesi, tesisatı, techizatı, 

komanyası, mürettebatı için 
tatlı suvu, erzakı, harb 
halinde taşımağa mecbur ol· 
duğu muhtelif alet ve bernevi 

yedek edevatı ile itmam edil
miş geminin deplasmanıdır. 

2 - Bir denizaltı gemisinin 
deplesman tipi: Mecmuu ton 
mahtukat yağlama yağı tatlı 
suyu ve hernevi muvazene sar
nıçları balst suyu hariç olmak 
üzere, harb zamanında taşıma· 
ğa mecbur olduğu mürettebatı 
denize açılmağa müheyya mo
tör cihazı, ana makinesi bütün 
esleha ve bütün cephanesi, 
tesisatı, techizatı, mürettebatı 
(çie kumanyası, muhtelif alat 
ve her nevi yedek edevatı ile 

bölme ve kompartımanları ha
riç itmam edilmiş su gemisinin 
deplasmanıdır. 

3 - Ton kelimesi; "Ton 
metrik tonne metrique,, ıstılahı 
hariç olmak üzere: 1016 kilo
gramlık 2.240 librelik bir tonu 
gösterir. 

B. SINIFLAR 
1 - Saffıharp gemileri aşa· 

ğıdaki iki sınıftan brisine men
sub su üstn muharebe gemi
leridir. A. Tayyare gemilerin
den maada su üstü mu• 
harebe gemileri deplasmont 
tipi on bin ton fevkinde 
1 O. 160 toonnes metriuqus veya 
203 milimetre 8 puss'a faik 
çapta bir tali sınıfından mu
avin gemiler veyasaffı harp 
gemileri. 

B. Deplasmant tipi 8000 ton
dan 8.128 tonnes Metriqut!S 
yüksek o1mıyan ve 203 mili
metre 8 puss'a faik çapta 
bir top taııyan tayyare ge

milerinden maada su üstil harp 
gemileri. 

2 - Tayyare gemileri: Ma
mahreci ne olursa ol
sun denizde tayyareleri taşı
mak ve uçurmak üzere betah
sis in,a edilmit olan su üstü 
barb gemileridir. Eğer harb 
gemisi denizde tayyareleri ta
ıımak ve uçurmak için betah-
sis inşa ve ihzar edilmemiş ise 
bu gemi üzerinde bir iniş ve 
uçuş göğerte tesisatı yapılması 
bu gemiyi tayyare gemis; sı-
nıfına ithale sebep teşkil etmi
yecektir. 

Tayyare gemileri sınıfı iki 
tali sınıfa inkisam eder. Şöyle 
ki: 

A. Tayyarelerin uçub ene-
bilmeJi için bir göverteyi haiz 
gemiler. 

B. Üstteki A. Parağrafında 
tavaif olunan göverteyi haiz 
olmayan gemiler. 

3 - Hafif au üstü gemileri: 
10,000 ton 10,160 tonnes met
riques'yi geçmemek üzere 100 
ton 102 tonnes metriques'ye 
faik deplasmand tipte ve 203 
miJimetre pus'a -8 faik çapta 
top taşımıyan tayyare gemi-
leri, küçük muharebe ge 
mileri, Mavire de Combak 
vey verdımcı gemileden mada 
su üstü harp gemileridir. 

Hafif su üstü gemileri sımfı 
üç tali sınıfa ink1sam eder. 
Şöyle ki: 

A. 155 milmetreye pusa 1-6 
faik çapta bir top taşıyan ge
miler. 

Atatürk günü 
Düzce 20 (A.A)- 18 tem

muz günü Düzcenin Atatürk 
ı...; günüdür. Bu kutsal günü 
~ sevinç heyecanlariyle bekJi-
~ yen Düzceliler bu günü em
S salsiz tezahüratla kutluladılar. 
w.7.72JJ-7J..7.7777.7/7.77.7Z7.:ZY.Jz. 

Futbolcular 
- ....... D:U31~--~-

0l itnpyada gidiyor 
Istanbul 20 (Yeni Asır) -

Futbolcularımızla bisikletçilerin 

olimpiyat müsabakalarına işti

rakleri kat'i surette kararlaştı. 

ikinci spor kafilemiz hareket 
ediyor. 

Yunan 
KraJıoın yıldönümii 

Atina 20 ( A.A ) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Kralın doğumunun yıldönümü 
münasebetiyle bugün Atina 
baştan başa donatılmııtır. 

Başvekil 
Ç. Kaleye gitnıiyor 

Istanbul, 21 ( Yeni Asır ) -

Şehrimizde bulunan Başveki' 

ismet lnönü'nün Çanakkalede 

nutuk söyleyib söylemiyeceğini 

tahkik ettim Şimdilik Başve 

kilin Çanakka!eye gidib gitm · -

yeceği belli değildir. 

Fevzi Çakmak 
lstanbulda 

Ankara 20 (A.A\ - Gene. 

kurmay başkanı Mareşal F evzı 

Çakmak bu akpm latanbula 

gitti ve istaıy"onda vekillerle 

genel kurmay ve Milli müdafan 

erkanı tarafmdan uğurlandı. 

Grev nihayet 
bulacak 

Kudüs, 20 (Ô.R) - Yahud 

gazetelerine göre Araplam 

grevi yakında nihayet bula

caktır. Arap reisler bu haberi 

teyid etmiyorlarsa da grevin 
Araplara büyük zarar •erdi· 

ğini gizlemiyorlar. Emir Abdul· 
lah grevlere son veril-

mesi ıçın yeniden reisler 

nezdinde teşebbüste bulunmuş· 

tur. Şurası şayanı kaytbr ki 

Filistinde iğtişaşların devam 

ettiği şu üç ay zarfında emir 

Abdullah itidal tavsiye lehinde 

bulunmaktan bir dakika bile 

fariğ olmamıştır. 
Son 48 saat zarfında yabudi 

kolonlarına taarruzlar 

etmiştir. Yafada bazı 
yapılmıştır. 

de•am 

tevkif at 

Iran 
Şahın!n telgrafı 
Tahran, 20 ( Ô.R ) - RiZb 

şah Pehlevi lngiliz kralına 

suikadttan kurtulduğu için biı 

tebrik telgrafı göndermiştir. 

Anlaşmadan 
sonra 

Viyana, 20 (Ö.R)- Korres· 

pondas Politikin öğrendiğine 

göre, Delfusün ölümiyle neti· 

celenen hadiseler sonunda tev· 

kif edilen Avusturyanın eski 

Roma elçisi doktor Ripler, 

hapishaneden hastaneye nakle. 

dilmiştir. 



~-,A·ı~ 21 Temmuz t938 
_._..s~a~n~ne!!..~4~~--------,--~--------'!"'"!"'--._.,P-______ ~~~---~~~.:::~n:..:...:•:::::~~"~~ımc:-ııL_. ____________________ """"!"' ____________ -------------:=:::::~ 

BOGAZLAR KONFERA ISINDA SON CELSE 

.... ürkiyeye 
ütün d ge 

e e a r tı • 
•• un 

neticeyi kolayla tır ğını beyan 
·························································································· · · ~···················· ·····························································~ s Gelibolu yarım adasında yatan büyük ölüler ulusların teşı"İki nıesaileriııin bir · 

~ rehinesi olacaktır. Deleğasyonumuzun hu sözleri lngiliz ve Fransız delegasyonla-
j rınca minnettarlıkla karşılandı.De1eµ;asyonlar heyetimizi samimiyetle tebrik ettiler 

{ .....•......................•................•...............................................•....................••.............•............................................. 

Mantrö, 18 ( A.A) - Ana
dolu Ajansının hususi muha· 
birinden: 

Boğazlar konferansı bugün 
akdettiği umumi celsede Bo· 
ğazlar mukavelesinin yeni met
nini saat 18.15 de ittifakı ara 
ile kabul etmiştir. 

iKi MÜHiM CELSE 
Montrö, 18 ( A.A ) - Ana· 

dolu Ajansımn hususi muha
birinden: 

Boğazlar konferansı bugün 
iki celse akdetmiştir. Biri hu· 
susi, biri umumi. Konferans, 
hususi celsesinde mukaveleyi 
madde madde tetkik etmiş ve 
uzun uzadıya müzalcereler ol· 
muştur. 

Müteakiben umumi bir celse 
aktedilmiştir. Reis Bruce, yeni 
mukavelenin metninin heyeti 
umumiyesi hakkmda söylene
cek bir sözleri olup olmadı
ğım ı:sormuştur. Heyeti murah
hasalardan hiç biri söz alma• 
dığından reis Boğazlar muka· 
velesinin ittifakı ara ile l{abul 
edilmiş olduğunu bildirmiştir. 

DELEGASYONUMUZ 
TEBRiK EDiLDi 

Bunun üzerine lngiliz dele
gesi ve müteakıben de di· 
ğer delegeler konferans ve 
Türk heyeti murabhasasmı 
bn mes:ut neticeden dolayı teb
rik etmişlerdir. 

imza merasimi evvelce mu
karrer olduğu üzere Pazartesi 
akşamı saat 22 de cereyan 
edecektir. 

GiZLi CELSENiN TEBLIGI 
Montrö, 18 (A.A) - Ana· 

dolu Ajansının hususi muha
birinden: 

Konferans gizli celsesinden 
sonra aşağıdaki tebliği neı

retmiştir: 

Cumartesi günü saat 15 de 
toplanan konferans tahrir ko
mitesi tarafından kati olarak 
tesbit edilen metnin maddele
rini tetkik etmiştir. 

ROMANYA IHTiRAZI 
KAYDINI GERi ALDI 

Romanya delegesi paktı ve 
yahut pakt çerçivesi dairesinde 
aktedilmiş veya aktedilecek 
bölge anlaşmaları mucibince 
Romanyaya yapılacak yardım 

hakkında Türkiye baş delegesi 
tarafından yapılan beyanatı 

sened ittihaz etmiş ve buna 
binaen 19-cu madde hakkında
kı ihtirazi kaydını geri almıştır. 

BULGARIST ANIN 
BiR TEFSiRi 

Bulgar delegesi, Bnlgarista
nın, hususi durumunu kaydet-

tikten sonra 19 uncu m<?ddeyi, 
bu maddenin son fıkrasını şu 

manada tefsir ederek kabul 
ettiğini bildirmistir. 

Bulgaristan için mütearrızm 

tayini münhasıran paktın derpiş 
ettiği usul mucibince vaki ola· 
cakbr. 
BALKAN ANTANTI MEMNUN 

Tü~iye, Yunanistan, Fransa, 
Ro;nanya ve Yugoslavya heyeti 
muralıbas'an Bulgaristan mu· 
rahhas heyetinin gösterdiği 
uzlaşma fikrini takdirle karşıla· 
mışlardır. ~ 

Başkan bn takdire iştirak 
ederek Bulgaristan ve Roman· 
ya heyeti murahhaslarına kon· 
feransta anlaşmayı kararlaşhr· 
dıkfarından dolayı teşekkür 

eylemistir, 

Romanya heyeti murabba· 
sası 21 nci madde hakkında 

Japonyanm noktai nazarını ka
bul etmekle beraber bir harb 
teblükesi takdirinde Türkiye 

tarafından alınacak tedbir bak· 
kmdaki kararın münhasıran 
Millctier cemiyetine aid olma-

leıı hattı hareketi tazimle yadet 
miş ve ayni hattı hareketin 
yeni rejimde ayni anlayış ruhu 

iç.inde devam edeceği hakkın· 

daki teminatın memleketi ef· 
karı umumiyesinde memnuni
yetle karşılanacağını kaydey
lemiştir. 

karşılaştığı güçlükleri tebarüz 
ettirmiş ve ileri sürmek mec
buriyetinde kaldığı ihtiraz ka· 
yıtlarma rağmen japonyanm 
mukavelenameyi kabul eyledi
ğini görmekten do!ayı sevinci
ni izhar eylemiştir. 

TÜRKIYENlN MUVAFFA
KIYET! YUNANIST ANIN 

DA MUV AFF AKIYETIDlR 
B. Politis Türkiyenin muvaf· 

fakiyetinin Yunanistan için de 
bir muvaffakiyet olduğunu te
barüz ettirmiş ve Türkiyenin 
konferanstan bütün dünya 
huzurunda enternasyonal meş· 
rutiyet alemdarı milletler ara
sında medeniyet şampiyonu ve 
sulhun teşkilatlandırılması mü
dafii olarak manen bir kat 
daha yükselmiş olarak çıkmak
ta bulunduğunu kaydeylemek· 
tedir. 

NADIR BiR KONFERANS 
B. Pol Bonkur' da Montrö 

7ürk askrri yağmuı allwda da ami melanetle vü1iimtSini bılmıştir konferansmııı bu kadar tambir 
smı tercih ettiğini çünkü Ro· TEŞRiKi MESAi REHiNESi muvaffakivetle biten pek nadir 
manyanın harici siyasetini Türkiye heyeti murahbasası enternasyonal konferanslardan 
Milletler cemiyetinin otoritesine başkam, lngiltere ve Avustu· birisini teşkil etmekte olduğu-
istinad eftirdiğini söylemiştir. ralya heyeti murahhasalarma nu tebarüz ettirmiştir. 

Roman}1a heyeti murahha- teşekkür etmiş ve Gelibolu Bu muvaffakıyet, bu konfe· 
sası 25 nci madde hakkındaki yarımadasında yatan büyük ransa iştirak eden bütün dev-
kaydı ihtirazisini de geri al· ölülerin uluslar teşriki mesaisi- Jetlerin göstermiş oldukları an· 
mıştır. nin bir rthinesi olacağı emni- laşma zihniyetine medyun bu-

jAPONY ANIN iHTiRAZ yetini izhar etmiştir. lunmaktadır. 
KAYDI FRANSANIN MiNNET • Pol Bonkur, Enternasyonal 

Japon heyeti murahhasası TARLIGI meşrutiyete sadakatından ve 
mukavele metnini kabul etti· Fransız heyeti murahhasası hali hazır şeraite uymıyan bir 
ğini söylemiş, ancak bunu imza başkanı Türkiye heyeti murah- mukavelenamenin tadili için in· 
esnasında japonyamn Milletler basası beyanatının manevi tihab ettiği yoldan dolayı Tür-
Cemiyeti azası olmamak va:z:i· ve hukuki ve siyasal ehemmi- kiyeye karşı gösterilen takdir 
yetini bu imzanın katiyen de· yetini kaydetmiş ve Ge!iboluda hislerine iştirak eylemiştir. 
ğiştirmediğine dair ihtiraz ölenlerin mezarları hak!nndaki MEŞRUiYET ALEMDARI 
kaydı koymağa meşrut kıl· lütufkarlığı ahdi bir vecibeden Başbakan Bruce ise de-
mıştır. değil, içten gelen bir histen miştir ki: 

Sovyet heyeti murahhasası mütevellid bulunan Türkiyeye Politis Türkiyenin meşruti• 
Japonyaya kaydı ihtirazide karşı Fransanın minnettarlığını yet alemdarı olduğunu söyle-
bulunmak keyfiyetinin tanın· ifade eylemiştir. mekle konferansa iştirak eden-
mnsını bu ihtirazıo esasında YUNANIST ANIN HISSIY ATI )erin hepsinin hislerine tercü-
kendisile mutabık buiunduğunu Politis de Yunanistan heyeti man olmuştur. Türkiye y.ıloız 
tazammun edemiyeceğini be· murahasast adma Türkiye he- kendisinin önünde bulunduğu 
yan eylemiştir. yeti murahasasına minnettar- bir davayı halletmekle kalma-

Japon heyeti murahhasası lığmı bildirmiş ve Türkiye he- mış, fakat aynı zamanda Mil-
protokolun kabulü sırasında yeti murahhasası tarafından letler arasmdaki ayrılıkları hal 
Japon esas teşkilat kanunu söylenen sözlerin Yunanistanda için takib edilecek güzel bir 
sebebile bu protokolu hükü- derin bir surette hissedileceğini nümune göstermekle düyaya 
metinin tasvibine muallak ola· temin etmiştir. yol göstermiştir. Ümid edelim 
rak imzaya mecbur olduğunu Politis Türkiye ile Yunanis- ki bu nümune yeni bir idealin 
bildirmiştir. tan arasındaki münasebetlerin doğmasına yardım etsin. 
ROMANYANIN TÜRKIYEYE hususi mahiyetini bilhassa kayd ILK CELSE 

iTiMADI ve işaret ederek Lozan mua- Monrrö: 19 (A.A - Anado~u 
Romanya heyeti murabba· hedesinin bu iki memleket ara- Ajansının hususi muhabiri bil· 

sası bu hususta hukuki mahi- sındaki harblerin sonuncusunun diriyor: 
yette bazı endişeleri mevcud sonunu göstermekte olduğunu Montrö konferansı dün yap· 
olmasına rağmen protokolu bildirnıiştir. hğı ilk mühim celse ile en ni-
Türkiyeye karşı dostluk ve iti· HARARETLi TEŞEKKÜRLER hat canlı günlerinden birini 
mad delili olarak imza etmekte Montrö 19 ( A.A ) - Resmi yaşamıştır. Bunlardan gizli ya· 
olduğunu bildirmiştir. tebliğ : • pılan birinci toplantıde tahrir 
MEZARLIKLARI ZlY ARET Montrö konferansı dün saat komitesinin muhtelif kararlara 

Konferans birkaç dakika 1,30 da aleni bir celse akdet- göre tertip ederek tabettirmiş 
fasıladan sonra Türkiye heyeti miş ve ye::i mukavelename pro· olduğu yeni mukavele projesi 
murahhasasasının Lozan mua· jesinin kati metnini tasvib ey· reis tarafından madde madde 
hedesinin ve ezcümle muahede lemiştir. reye konmuş ve bazı maddeler 
mucibince Boğazlar bölgesin- Lord Stanley, konferansın hakkında küçük birer müza-
del<i harb mezarlıklarınm ida- muyffakıyetinden dolayı mem- kereden sonra kabul olunmuş-
me, nezaret ve ziyaretlerine nuniyetini izhar etmiş ve baş· tur. 
dair olarak bahşedilmiş olan kaca genel sekretere ve konfe- On dakikalık bir teneffüsten 
kolayhkların devamını teyid rons sekreterler·ne hararetli sonra yine gizli celseye devam 
eden beyanatını senet ittihaz teşekkürlerini bildirmiştir. olunduğu vakıt doktor Tevfik 
etmiştir. Bütün murahhas heyetleri Rüştü Aras Lozan muaht"<le· 

lngiltere heyeti murahhasası şefleri bu teşekkürlere iştirak sinin 23 üncü maddesinin 
bu mezarlıkların iki memleket etmişlerdir. derdesti imza olan muka-
nrasmda bir baS?- teşkil etmekte Japon delegesi Şato, Boğaz- velede tatbik şekli tesbit edil-
olduğunu kaydederek Türkiye lnr mukavelesinin Milletler ce- miş olduğunu ve Türkiyenin 
heyeti murahhasasına teşek· miyetinden çekileli beri japon· Lozan sü h muahedesinin diğer 
kürlerini bildırmiştir. yanın imzaladığı ilk mukavele· ahkamına bütün taahhüdatına 

BÜYÜK ÖLÜLER nameyi teşkil edeceğini kay- olduğu gibi sadık kalması ta· 
Başkan Avusturalya adına deyledikten sonra Türkiyenin bii bulunduğunu ve bu meyan-

Türkiye tarafından harb me· isteklerine müzaheret için hü· da askeri mezarhklarm bakı· 
zarlık arı ha~kında ittiha7. edi- kümelinin vaptı~ 2'avretfe de mına. murakabesine, ve ziya· 

Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deniz hamamlarında 
Bazı tipler var. Yaşları kırdıkları cevizin; otunu yedikleri ba

harın adedini geçm,ştir. Vücudlarına çarşı hamamlarmm suların
dan başka su değmemiştir. Şapkaları - festen kalma bir itiyadla • 
arkaya atılmıştır. Gözleri miyop, bıyıkları postur. 

Ne dt:nize, ne spora, ne de güneşe aid zerre kadar bilgileri 
olmadığı halde deniz hamamlarının bütün mevsim • bir gün 
sektirmeyen - muntazam müdavimidir]er. 

Niyetleri içtikleri nargilenin suyu gibi boz~k, duygulan çek· 
tikleri otuz üçlük tcsbihin ipliği kadar düğümlüdür. Ekserisinin 
işi ve karısı yoktur. 

Zevkleri hastalığa uğramış bu işsiz güçsüzlerin deniz hamam· 
Iarında işleri ne? •. Deniz hamam !arına gelen denize girer, orası 
nargile, kahve içilecek, tesbih çekilecek yer değildir. 

Ne deniz banyosunu bir sıhhat ve spor işi yapanlar bu yara· 
dıhşları ters insanların eğlencesidir, ne de deniz hamamları birer 
kır kahvesidir. 

Bu hamamların sahibi olan belediye kiracileriyle mukavele ya
parken yalnız locaların, peştamalların değil, müşterilerin de te· 
mizliğini temin edecek ~addeleri pek ili koyabilir. Gazoz, li
monata satışını bir dereceye kadar münasib bulabiliriz. Fakat 
Nargile, kahve her haide deniz hamamlarında satılacak ve içile
cek şeyler değildir. 

Bu hamamların - her k~si kör, alemi sersem sanan - bu daimi 
müşterileri öyle muciz haşerattırlar ki bunların Filiti ancak ve 
ancak ahlak zabıtasının kuvvetini kanundan alan demir pençe
sidir. 

1'1.Cu.ra't Çı:nar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
retine Jazımge!en tesbilatı şim· yetini temin maksadiyle yeni 
diye kadar olduğu gibi gös- şeraite intibak ettirmek için 
termekte bittabi devam edece· hükumetimizin daveti üzerine 
ğini söylemiştir. alakadar devletlerin iştirakiyle 

Türk murahhasının bu beya· Montröde toplanmış olan kon-
natı bütün murahhaslar heyeti ferans dünkü toplantısında yeni 
tarafından Türkiye lehine sa- mukavele projesini taevib et· 
mimi, parlak tezahürler yapıl· miş bulunuyor. 
masına vesile teşkil etmiştir. Yurdumuzun müdafaası ba· 

Bundan sonra büyük ulona kamından olduğu kadar Avru· 
geçilmiş ve bu sefer gazeteci· panın bugünkü siyasi durumu 
lere ve samiine de açık bulu- itibariyle de dönüm noktası 
nan resmi celseye başlanmıştır. teşkil eden bu netice yarın 

RElS SÖYLÜYOR lsviçre saati ile 22 de yapıla-
Reis Bruce, yeni tanzim edi- cak olan imza merasimi ile 

len mukavele metninin hususi Türkiye harici siyasetine daima 
celselerde madde madde oku- hakim olan dürüst .. ve açık 
narak kabul edilmiş olduğunu hareketin bütün milletlere im-
ve bu vesile ile şimdi muka- tisal nümunesi teşkil edecek 
velenin heyeti umumiyesini reye bir vesikası haline gelmektedir. 
koyacağını söyledikten sonra: Bizim emniyetimiz ve dünya 

- "Quelq'un demande e-t-il barışmm emniyeti için yıllar-
la parole,, dan beri üzerinde o kadar 

Sualiyle bütün delegasyon· hassasiyetle durarak hallini 
lann reylerini sormuştur.Hiç bir büyük bir sabırsızbkla bekledi-
taraftan itiraz vaki olmadığını gımız boğazlar meselesinde 
gören reis yarım dakika bek- varılmış olan bu netice bütün 
ledikten sonra : memleket içinde büyük bir 

- "La Nouvelle convention sevinçle karşılanmışhr. 
des detroits est adoptee a lu- Bugün muhtelif yerlerden 
nanimite,, aldığımız telgraflar bunun en 

Cümlesile Türklerin bu en güzel ifadeleridir. Anadolu 
haklı davalarını konferansta Ajansı bu tarihi hadisenin saf-
hazır bulunan bütün milletlerin ha safha memleket içinde ya-
ta sdik etmiş olduklannı bütün yılmasını temin için elinde 
dünyaya ifan etmiştir. bulunan bütün imkanlardan 

Bunu müteakip Lord Stan- istifade ederek yann saat 
ley ile başlıyan nutuk serisi 18-den itibaren devamlı bir 
bir taraftan konferansı cidden neşriyata başlıyacakbr. 
yüksek bir liyakatla idare et· Biz 22 haziranda ilk toplan· 
miş olan Bruce karşı bütün bsını yapan ve M. Cemiyeti 
heyetlerin teşekkür duygula· konsey ve asamble toplantıları 
rmı bildirmekle beraber bir ile inkıtaa uğramış bulunma· 
taraftan da Atatürk Türkiyesi sına rağnıen Boğazlar kenfe· 
hakkında ayni heyetlerin ne ransmın bir ay kadar kısa bir 
derin bir hürmet hissi besle- .zamam içinde ve beynelmilel 
diklerini göstermiye de parlak münasebette ender tesadüf 
bir vesile teşkil etmiştir. edilen bir muvaffakıyetle bu 

Bunlar arasında Pol Bon- davamızın halledilmiş bulun-
kurun, Japon murRhhası Şato· masmdao dolayı karilerimizi 
nun, ikinci reis Politisin ve en içten hislerle tebrik etmeyi 
bütün Balkan devletleri mu- bir vazife sayar11:. 
rahhaslarımn sözleri ehemmi- • • • Mahalleyl ayağa 
yetle kayded;Jmek icab eder. kaldıranlar 

Tezahürat arasında Türki-
yenin bu konferansta bir kat 
daha büyümüş ve yükselmiş 
olarak çıktığı yalmz bizlerin 
nazara dikkatini celbetmekle 
kalmamış ayni noktaya birçok 
murahhasfar tarafından nutuk
larında işaret edilmiştir. 

imza meras'mi pazartesi ak
şamı lsviçre saatiyle saatiyle 
saat 22 de büyük merasimle 
Monlrö Palas salonlarındn ya· 
pılacaktır. 

LOZANA BAGLIYIZ 
Ankara 19 (A.A)- 24 tem• 

muz 923 tarihli Lozan muahe
desi ile kabul edilmiş olan bo
ğazlar rejimini beynelmilel va· 
ziyetin yarattığı huzursuzluk 
karşısında yurdumuzun emni· 

Eşrefpaşa caddesinde Ah
med oğlu Mümtaz, Abdi oğlu 
Mustafa ve Hüseyin oğlu Yu
nus sarhoş olarak cadde üze
rinde nara atmışlardır. Yunus 
itmek suretile Mümtazı yere 
düşürmüş ye yaralamışbr. Hep
si zabıtaca tutulmuşlardır. 

Zorlu aşık 
Şoför muavini Mehmcd ve 

Salıh ile bir arabaya binen ve 
Akhisara gitmek üzere Leble
bici hanından otomobile bin· 
mege giden lsmail karısı Hani
fe Balcılar iç.inde bir taarruza 
uğramıştır. Bunların arkalarına 
takib eden Hanifenin eski dos· 
tu Uşaklı Mehmed arabaya hü· 
cum ederek Hanifeyi kolundan 
tutmuş ve sürüklemiştir. 
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Madridi ateşe verecekler 
Asiler hükUmete verdikleri ultima
tomda derhal · stifaya davet ettiler 
Asilere kumanda eden General Frankonun ordusuyla 

Madrid üzerine yürüdüğü teeyyüt etti 
Paris, 20 (Ô.R)- Madridden SADAKAT Cebelüttnrık 19 ( A.A ) -

bildiriliyor: · Madrid, 19 (A.A) - Hüku- Öğrenildiğine göre, Fas kıtaatı 
Asiler, isyan hareketlerini mnt radyo ile bir tebliğ neş- bu sabah Kadikste karaya çık-

bir harb şeklinde idare edi- retmiştir. Bu tebliğde bütün mış olub bu dakikada Sevil 
Yorlar. Hükümet kuvvvetlerinin eyaletlerin bükümete sadık tarikiyle Madrid üzerine yürü-
lllaneviyetini top ve mitralyöz· bulundukları beyan edilmek· mektedir. Sevildeki kıtaat da 
le kırmağa çalışarak ilerliyor- tedir. zaten bunlara iltihak etmiş olub 

Rus yada 
••••• 

Yeni bir rekor 
Moskova, 20 (A.A) - Sov

yetler birliği merkezi havacılık 
kulübü spor komisyonu piJot 
Kokinaki'nin 17 Temmuzda her 
biri 800 beygir kuvvetinde iki 
motörlü 500 kilo lüzumlu eşya 

taşıyan bir nakliyat tayyaresi 

ile 11458 metreye kadar çıktı

ğını ve bu suretle C sınıfı için 

yeni bir relrnr tesis ettiğini 
tesbit ve tasdik eylemiştir. 

Bu uçuş neticesi dünya rekoru 

halinde tesbit için beynelmilel 

havacılık federasyonuna da 
bildirilmiştir. 

Titülesko nutuk söyledi 

u v ye il imzayı 
Bulgar murahhası ath 
lstanbul, 21 (Yeni Asır - Telefonla) - Sabaha karşı saat 

dörtte ahn:nıştır: 
Moutröde imza merasimine aid şimdi şu tafsilat geldi • 

imza merasimi çok parlak olmuştur. Murahhaslar alfabe 
aıraıile imzaya başlamışlardır. ilk imzayı Bulgar baş murahhası 
koymuş ve bu hareket derin bir sempati ile karşılanmıştır. imza 
bizim saatle saat biri yirmi geçe olmuştur. 

imza merasiminde Doktor Aras ve TitUlesko birer söylev 
vermişlerdir. Titülesko söylevinde: 

- Ecdadımız düşman sembolü olarak Türkleri seçerlerdi. 
Ufak bir farkla biz tle öyle yapıyoruz. Bu ufak fark çok 
büyüktür. B"zim en büyük dostumuz Türkiyedir. 

Bu nutuk çok alkışlanmıştır. 

Muğlada tütün ekimi 

Rekoltenin 
olması m 

il yon 
htemel 

lar. Kadiks şeJ.rini bombardı- Bazı merkezlerde isyan çık- beraberce Madrid üzerine yü· 
tnan ettiler. isyan hareketinin mışsada bunlar pek çabuk rümektedirler. K h d MUGLA 20 ( A.A) - Muğla ve mülhakatiyle beraber bu 
teislerinden general Frajulun bastırılmıştır. Gen~ral Lano MÜNAKALAT KESiLDi a raman Of U yıl yüz iki milyon 654 bin 956 metre murabbaı bir alanda tü-
tevkif edildig· i söyleniyor. gayri kanuni olarak ölfi idare Marsilya 20 ( Ö. R ) _ Res- ........................ tün ekimi yapılmış ve havaların tütüne müsait gitmesinden re· 

- Baş taıaıı J ına sahaede -- k 1 · 5 ·ı · ·ı ı · J kt d T"t" J • l isyan hareketınin merkezi ilan etmişsede asiler hükumet men bildirildig· ine göre lspan- ı k o tenın mı yon ıu 0 0 acagı umu ma a ır. u un erm gene 
1( d d M d ' k k 1 l 1 d k aca ve her sene ayni tarihte durumu çok iyidir. Ecnebi kumpanyalar tütünler üzerinde ince-

Ot u ur. a rit te sü frnet uvvet erine tet im o muşlar ır. ya ile demiryolu müna alatı Türkiyenin her tarafında bu d 
Vardır. Son bir tebliğde hükü- Bir suvari alayı halkın yaşasın kesilmiştir. Hava yolcuları Is- lemeler yapmışlar ve çok iyi bir duygu ile ayrılmışlar ır. 
.... şenliklikler tekrar olunacaktır. oı· · d , I · d ·· At. d qaetin vaziyete hakim bulun· cumuriyet nidaları arasında panyol tayyare!erinin Barselon Impıya meş a eSJ UD JDa 30 
duğu bildiriliyor. Seville girmiştir. ispanyanın şehrini bombardıman ettiklerini Paris, 20 (Ô.R) - Boğaz• 1 k Jd 
Diğer kaynaklardan gelen diğer kısımlarında halk hüku· söylüyorlar. Barselon tayyare larda gayri askeri mıntakanın yo a Çl arı 1 

gelen haberlerde ise asilerin mete sadık ve hükumet vazi- meydanı asker. tarafından işgal Türk ordusu tan.fından işgali Atina 20 (Ö.R) - Olimp şehrinden haber verildiğine göre 
Madridi tehdit ettikleri, gene· yete hakimdir. edildiğinden meydanla şehir gece yarısından sonra başlıyor. bir çok Elen ve yabancı ziyaretçiler, bugün Berline götürülmek 
raı Frankonun Madrit lizerine BARSELONDA ÖRFi iDARE arasında muvasala kesilmiştir. BütUn Türkiyede büyük şen- üzere yola çıkarılacak olan Olimpiyad meş'alesininin hareketi 
Yürüdüğü bildiriliyor: Madrid 19 (A.A)- Hükümet Fransız tayyreleri mutad üze- likler yapılmaktadır. Reisicu- e.snasında hazır bulunmak üzere buraya geldiler. 

ASiLERiN ÜL TfMA TOMU bu sabah radyo ile sabah saat re, hususi tayyare meydanına Olimp şehrinin belediye reisi, Olimpiyadı c.anlandıran Baron 
mor Atatürkün radyoda bir 

Royter ajansma göre, asiler 10,30 da bir tebliğ neşretmıştir. inmişlerdir. Alman tayyareleri Piyer dö Kobere fahri hemşehrilik unvanını verdi. b nutuk söyliyeceği haber ahn· Ô , B 1 ükumete bir ültimatom vere- Bu tebliğde, Barselonda ordu- Barselonda benzin tedarük ede- Atina 20 ( .R) - Olimpiyad meş alesi bugün er ine hare" 
rek istifasını vermediği takdir- nun örfi idare ilan etmiş ol- mediler. m·ştır. ket etmiştir. Yunan atletleri bu meş'aleyi Bulgar hududuna ka-
d M # rzz7..ZZY""L7ZZZZZZ:ZZZ7.2ZZ7.Zl' e adrid şehrini bombardı· duğu ve fakat vasıl olmak is- TORPITOLAR dar götüreceklerdir. 

rnan edeceklerini bildirmiş- tediği gayeleri elde edememiş CEBELÜTTARIKTA Bı·r rı·ca Bı·r haftada muhafaza teşkilatı -
lerdir. bulunduğu beyan olunmaktadır. Cebelüttarık 20 ( Ö.R ) - -

Ameleler hükümet kuvvet- Sivil muhafızlarla hücum kı- Hükümet, ahval ve şeraitin fznıir lıaJlcevinden: tarafından 53 kaçakçı yakalandı 
leri yanında re1"ı"mı" korumag· a taları ve polı"s kuvvetlerı" ı"cab ettı"g· ı· tedbı"rlerı" almak ve 

d Evimiz kitapsarayını 2en- Ankara, 20 (A.A) - Geçen bir bafta içinde gümrük muhafaza 
an içmişlerdir. Her taraftan asileri mag· Iub etmişlerdir. Asi- J ·ı· enafiini himaye etmek 

l b. ngı ız m ginleştirmek için lzmirde ve örgütü biri ölü biri yaralı 53 kaçakcı, 1120 kilo gümrük kaçağı, 
ge en ınlerce milletçiler feci ler bir çok telefat verdikleri ı"çı"n ı"kı" torpı"do mubrı"bı"nı"n Ce r b" - lstanbulaa çıkan eski devre 209 ki!o inhisar kaçağı, 1 tüfenk, 2 tabanca; 123 mermi, 3320 
ır vaziyettedirler. Kabinede gibi yaralılar da çoktur. Bun- belüttarıkt:ı kalmasını emret-b d 1 aid butün gazete ve dergi- çakmak taşı, 7205 defter sıgara kağıdı, 1000 Türk lirası 2 
azı ta i at yapılması ve daha Jann arasında her rütbeden za- miştir. 

oıutedıllerin hükGmete iştirak- bitler vardır. Asilere karşı ya· T 20 (ÖR) ferin kolleksiyonJarım satın kayık ile 15 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 
1 anca · - Malaga alacağız. Ellerinde bu çeşid T•- k ı· ·ı· t• t ) 
eri muhtemel olduğu söyle- pılan harekete hava kuvvetleri şehrinin yarısı alevler içinde ur - ngı iZ ıcare an aşması · kolleksiyonları bulunub da 
nıyor. de faal surette iştirak etmiştir. olduğu öğrenilmiştir. Zayiat satmak isti yenlerin Halkevine Ankara, 20 ( A.A } - Ekonomi bakanlığı müstaşan Faik 

RESMi HABERLER Malagada donanma Lejyon mühimdir. Çoğu çocuk olmak başvurmaları rica olunur. Kurdoğlu lngilizlerle aktedilecek ticaret mukavelesi müzakera" 
Madrid, 19 (A.A) - Hükü- Etranjer ile Fas'la lspanyol üzere 2000 mülteci Cebelütta· (S-6) 5-6 tında bulunmak üzere bu akşamki trenle Istanbu a gitmiştir. 

~et dün akşam saat 17,15 de kıtaatının ispanyaya geçm~le- rıka gelmiştir. ~~~;.:~~ .. :;.:;.~::';;;.:?:~ ....................................................................................... .. 
bır tebHğ neşretmiştir. Bu tebliğ rine mani olmak için boğazı Birçok lngiliz ve Amerika- sokakları mitralyözlerle muha- bebiyet veren muharebeler Cebelüttarıkta silah ve mitral· 
de harb gemilerinde isyan çık· muhafaza etmektedir. lalar otomobillerle buraya gel- faza ediliyor. olmamaktadır. Malaga ve Sevil yöz sesleri duyulmaktadır. 
nıış olduğuna ve bu gemilerin Huellada hükümete tarafdar diler. Otomobilleri üzerinde Rabat, 20 ( Ö.R ) _ Nevil de asilerin ellerine geçmiştir, Tanca yolcu'arı bütün lspanya-
Ceutadan ayr>ldıktan sonra · k ı F k s ld d k"tı h r d "d t 
1 olan garnizon ası uvvet ere mermi nişaneleri vardır, şehri tamamiyle asilerin eline General ran o evi en şu a u e a ın e ı am ar ya-
spanyaya dog· ru yoJa koyulmuş k k S ld • b"ld" · 1 arşı harbetme üzere eviUe KOMiSER HABSEDILDI düşmüştür. haberi vermiştir: pı ıgını ı ırıyor nr. 

olduklanna dair Ceutadan gön· doğru yola çakmıştır. FASLILAR KAZANIYOR - "lspanyol şehirlerinden Paris 20 (Ô.R) - Jurnal dö 
derilmiş olan baber tekzib edil- B lb h 1 h k · Rabat, 20 (Ö.R) - iyi ma- D b 1 · · · i aoda a a i ü iimeb, va· Roma. 20 (Ô.R) _ Kaydı bir çog" u elimize geçmiştir. e a spanya vazıyetının tutu-
~ ektedir. Bilakis filo hükumete 1. h k 1 lümat almakta olan mahafil · 1 k b" h ld ld ıyi ve cum uriyeti al ış amış· ihtiyatla verilen haberlere göre Cumuriyct ordusunun şanlı amıyaca ır a e o uğunu 
S..ıdık bulunmaktadır. Hükümet 1 d asilerin Tretuvan'daki ali ko- B 
F ar ır. Faslı asiler iki Jspanyol şehrini erkanıharbiyesi de bizimle be- yazıyor. u. gazeteye göre 

asta bulunan kuv"'etlerden miseri tevkif ederek nezaret • Kadiksda hükumete taraftar işgal etmişlerdir. Hükumet raberdir. Yalnız Medritteki Cumartesi günü Fas toprağında 
ancak bir kısmanın isyan etmiş olan kuvvetler valiyi ve mumai- altına aldıkları bildiriliyor. kuvvetleri asileri bu şehirler· kuvvetler bize iltihak etmek· başlayan isyan yavaş yavaş bü-
o!dug· unu beyan ve halkı yalnaz 1 h" d h it Bir lspanyol harb gem"ısi t'" b" 1 · t ey ın sarayın a mu asara a ın- , den çıkarmağa çalışıyorlar. ten imtina etmişlerdir. Ayni uu cenu ı spanyaya sıraye 
hükumete sadık kalmış olan da bulunam hücum kıtaatını Nevit ile Malaka arasında Yüzlerce yaralı vardır. Yine zamanda bizi bombardıman etmiştir. Askerler ispanyayı 
sivil memurlara itaata davet kurtarmak için asilere hücum sefer yapan bir gemiyi tevkif kontrol edılmemiş haberlere etmek için tayyareler gönder- sendikalist ve komünist hükü-
etmektedir. etmişlerdir. ederek içinde hükumet erka- göre asiler, bütün cenubi Is- mişlerdir." metin ihdas ettiği anarşiden 

Örfi idare ilan edilmiştir. Evvelki gece Madridde hiç nmdan bir kimse olub olma· panyada vaziyetin kontrolünü YANGI~LAR kurtarmak istiyorlar. Zira halk 
Yalnız mülkiye memurları fev· bir hadise olmamıştır. Payitaht dığını sormuştur. ellerine geçirmişlerdir. Asilerin işgal ettikleri şehir- cephesi hükumetleri kıtal ve 
kalade emirler vermek hakkıoa bu sabah normal bir manzara Rabat, 20 ( Ö. R ) - Filo Hükumet ve asi kuvvetler terde yangınlar başgöstermiş- felaketten başka bir netice 
nıalik bulunmaktadırlar. arzediyordu. Nevil önündedir. Şehrin btaün arasında kanlı hücumlara se· tir. Muloga alevler içindedir. vermemişlerdir. 
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Yazan : Tok Dil 

- Ne oldun? 
- Ne var? 
- Kim etti? 
- Nerenden? 
Maviş dayı bağırdı ve yaralı 

ile efelerin arasmdan geçerek: 
- Durun ! dedi durun t He

rif ölüyor. Bu kadar uate boğ
mak lüzumsuz r 

Yaralıye döndü: Yavaşça: 

- Ne oldun? 

Dedi. Etrafı bir sUküt sar
mıştı. Maviş'in evine gelinceye 
kadar hızını alan, fakat Mavi
tin adamlaril~ sallasnt 2elen 

Tefrl a No: ss 

yaralı rahata kavuşmuş bir halle 

kendini salıvermışh, inliyerek: 
- Onlar! Dedi .. 
- E? 

- Onlar baskın ettiler •• 
sustu: 
- E? 
- Karım ellerinde? 
- Kimin? 
Yaralı dehşetli bir göz pat

latış1a : 
- Allah sizin de canınızı 

alsın, s1zc imdada koştum, beni 
palto ile kafamdan yaraladılar. 
.•. Irzım ... Namusum ... Param .• 

Zahirem... Hepsi. .. itlerin oldu .. 

Katırcı oğlu Mavişi kolundan 
tuttuğu gibi arkasına fırlattı : 

- Ölüyor be adam t Hala 

sen onu kabir sualine sokuyor· 
sun •. ÜJen sakalını kopardığım .. 
Bu adamın evini biliyonmu sen! 
Biliyonmu? 

Yere yıkılan Maviş debelen
me ile kalkarken : 

- Bilmez olurmuyuın ! 
- Düş önümüze öyle ise .. 

Mehmedl haydi bakalım! 
Kızanlar haydi, çabuk ... Bu 

adamın ne dedi~ini anladım .• 

Katırcıoğlu belini bir sıkarak 
merdıvenlere ntıldı, kuzuluk 
kapısı kırıb sokağa atladı. 

Arkasından bütün efe!er sö
kün ettiler. Kahrcıoğlu kırılan 
kapıdan başını ancak sokan 
Mavişi başından tutub kucağına 
aldı. Hızla ilerlerken: 

- Ulan ihtiyar, bana yol 
göster, bu herifin evini bula
yım! diye beş on adım sonra 
yere hızla Mavişi bırakıb ko
lundan çekli ve sürükledi. 

. . . . ' . . . 
F eryad, çığlık kopan bir evin 

köpekleri har har havlıyor, 
içeriden irili ufaklı sesler bir
birlerine karışıyor. 

Arkasından gelenleri düşün· 
miyeu Katırcıoğlu, çoktan Ma
vişin kolunu bırakmış bu çığlık 
kopan eve delicesine saldır
mıştı.. Zaten açık olan kapıyı 

omuzlayıb arkasına devirdikte"l 
sonra belindeki kıvrımlı hançeri 
eline alarak feryadın koptuğu 
sofaya kendini atıverdi ve deh
şetli bir nara ile ortalı2ı sarstı: 

- Uuulaaanf it oğlu itleri 
bJrakın! canınıza meydan alın!. 

Sofanın ortasında; çırçıplak 
iki kadıc, elleri arkasına yatı· 
yor, Yeniçeri bozucu kıyafetli 
beş on şalvarlı de iştiha ile 
kadının üstüne ya~lanmağ& uğ
raşıyorlardı. Bunlar o vilayeti 
keselerle akçaya alan guya mü
tasarnfm adamları, ver~i tah
sildarları ve zamanın candar
maları idi. 

Naranın korl{usiyle geri dö
nen bir kaçına hançerinin kab
zesini yerleştiren, karınlarına 

dehşetli birer tekme savurub 
fırlatan ve yerlere serım Ka-
tırcıoğlu, kadınların üstüne çir 
kin vaziyetleriyle yanaşoıak is
tiyen birisini yakasından kav· 
rad1ğı gibi kucağına aldı, ka
sığına bir hançer saplayıb al 
kan için atıverdi. 

Tam bu sırada, etrafına üşüş· 
tüler, p3lalar çekildi, çıplak 
kadınların yanında müdafaada 
duran Katırcıoğlunu ortaya 
aldılar. Kahrcıoğlu ellerini böğ-

rüne vererek bir kahkaha ath. 
- Al kahpenin çocukları ne 

dimeye buraya geldiniz siz? 
içlerinden bir cieliceli: 
- Bizi Vezir gönderdi, an· 

Jıyor musun? Çekil karşımızdan 
bu köyden haraç alacağız. 

Haraç mı? 
- Evet! hem burayı basan 

Kahrcıoğlunu da cehenneme 
göndereceğiz .. 

Katırcıoğlu yine dehşetli bir 
kahkaha savurdu: 

- Katırcıoğlunu mu cehen· 
neme yollıyacaksımz .. Kah! kabl 
kah! ülen! domuzlar; işte kar
şınızdaki K~hrcıoğludur. Hadin 
bakalım, bu evin adamını kan
cıkça yaralıyan, ırzına geçen, 
parasını almak istiyen eşkıya
lar, hadi bakalım fırsat bu fır
sat Katırcıoğlu da karşınızda .. 
Heyyyyl savulun! öteye! canı
nızı şeytana ısmarlayın bir 
kerre! 

Katırcıoğlu lstanbulun sahi· 
mış adamlarına saldırırken, 

kapılar yıkıldı, merdivenler 
doldu ..• 

01.-ı l 1ar -
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ece ontrö e törenle imzalanan 

• Bu mukavelename, Tür ıye namına bir zaferdir 
Ankara, 19 (A.A) - Boğaz

lar konferansı tarafından tas
vib edilen ve yarın 20 temmuz 
1936 da saat 22 de Montröde 
imzalanacak olan yeni boğazlar 
reıımme aid mukavelename 
metni şudur: 

Majeste Bulgar Kralı, Fransa 
Cumur başkanı, Majeste Büyük 
Britanya, lrlanda ve denizleri 
ötesi, Britanya erazisi Kralı 
ve Hindistan imparatoru, Ma
jeste Yunanistan Kralı, Majes
te Japonya imparatoru, Majes
te Romaoya Kralı, Türkiye 
Cumur başkanı, Sovyet Sosya
list Cumuriyetleri ittihadı icra 
komitesi, Majeste Yugoslavya 
Kralı 24 temmuz 1923 tarihin
de Lozanda imza olunun sulh 
muahedesinin 23 cü maddesinde 
vazolunan prensip mucibince 
boğazlar umumi tabirine dahil 
Çanakkale boğazında, Marmara 
denizinde ve boğaz içinde mü
rur ve seyrisefaini, Türki
yenin emniyetini ve Karade
nize sahildar devletlerin em
niyetini kadrosu dahilinde 
korumak suretiyle tanzim et
mek arzusiyle mütehassis ola
rak işbu mukavelenameyi Lo
:ıanda 2 Temmuz 1923 de imza 
olunan mukavele yerine ikame 
etmeğe karar vermişler ve mu
rahhas olarak atideki zevatı 
tayin eylemişlerdir: (Murahhas
ların isimleri 

Bu murahhaslar salahiyetna
melerini ibraz ile usul ve kai
desine muvafık bularak atide
ki hükümleri kararlaştırmışlar-

dır: 

SEYRÜSEFER SERBESTISI 
Madde 1 - Yüksek akid 

taraflar boğazlarda denizden 
mürur ve seyrisefer serbestisi 
prensibini tanırlar ve tasdik 
ederler. Mezkür serbestinin 
kullanılması bundan böyle işbu 
mukavele hükümleriyle tanzim 
edilmiştir. 

geldikleri yeri bildireceklerdir. 

1 Klavuz almak ve Romwrikaj 
ihtiyaridir. 

TÜRK NiZAMLARI HAKiMDiR 
Medde 3 - Adalar denizin

den, yahut Karadenizden Bo
gazlara giren her gemi beyn'!I-

7 iiülesko 
milel sulha ahkam çerçevesı 
içinde Türk nizamatı tarafın

dan kullanılan sıhhi kontrol 
için Boğazlar methali yakinin
deki bir sıhhiye istasyonunda 
duracaktır. Bir sarih sıhhiye 
patentesine mahk veya işbu 

maddenin ikinci fikrası hü
kümlerine tabi olmadığını gös
teren bir sıhhiye beyannamesini 
haiz olan gemiler mevzuu bah
so!duğu takdirde bu kontrol 
gece ve gündüz mümkün olan 
en büyük süratle yapılacak 

ve bu gemiler boğazlardan 
miirurları esnasında başka bir 
tevakkufa mecbur tutulmıya
caklardır. içinde veba, kolera, 
sari humma, lekeli humma 
vak'aları veya çiçek hastalığı 

zuhur eden veya yedi günden 
az bir zaman evvel bu hasta-
hldar zuhur etmiş olan gemiler 
ve keza beş defa 24 saatten 
az bir zamandanberi bulaşık 
bir limanı terketmiş olan gemi-
ler bundan evvelki fıkrada 
gösterilen sıhhiye istasyonların
da durarak Türk makamatmca 
tayin edilecek sıhhiye muhafız
larını alacaklardır. Bu hususta 

J 

Zafer toıpidn11111z 
Madde 2 - Sulh zamamnda 

ticaret gemileri aşağıdaki üçün· 
cü madde hükümleri kaydı ih
tirazisi altında hiç bir merasime 
tabi olmaksızın; sancağı ve ha
mulesi ne olursa olsun; gece ve 
gündüz boğazlarda mürur ve 
seyrisefer hususunda tam bir 
serbestiden istifade edecek
lerdir. Bu gemiler boğazlardaki 
bir limanda durmaksızın boğaz
lardan transit olarak geçtik
leri takdirde işbu mukavelena
menin 1 numaralı Jabikasında 
istifası derpiş edilenlerden 
mada hiç bir resim ve mükel
lefiyete Titrk mülrnmatınca 
tabi tutulmıyac<ıklardır. 

Boğazlardan geçecek olan 
ticaret gemileri bu resim ve 
mükellefiyetlerin istifasını ko
laylaştırmak maksadife üçüncü 
maddede yazılı mevki mc:nur
larına isimlerini, tiibiiyetlcrini, 
tonajlarını, gidecekleri yeri ve 

hiç bir mükellefiyet ve resim 
alınmıyacak ve muhafızlar bo
ğazlardan çıkarken bir sıhhiye 
istasyonuna bırakılacaklardır. 

Madde 4 - Harp zamanında 
Türkiye muharip olmadığı tak
dirde ticaret gemileri; bay· 
rak, hamule ne olursa olsun 
ikinci ve üçüncü maddelerde 
derpiş edilen şartlar dahilinde 
boğazlardan mürur ve seyrise
fain serbestisinden müstefit 
o!acaklardır. Klağuz almak ve 
romvrikaj ihtiyaridir. 

MUHARiP TÜRKiYE 
Madde 5 -Harp zamanında 

Türk ye muharip bulunu.uğu 
takdirde Türkiye ile harp ha
linde bulunan bir memlekete 
a it olmıyan t:caret gemileri hiç 
bir suretle düşmana muavenet
te bulunmamak şartiyle boğaz
lardan mürur ve seyrisefain 
scrbestis'.nden istifade edecek· 
ferdir. Bu gemiler boğazlara 

gündüz girecekler ve geçiş 
Türk makamlara tarafından her 
vakada gösterilecek yolda vuku 
bulacaktır. 

Madde 6 - Türkiye kendi
sini pek yakın bir harp telüke
sinde addettiği takdirde ikinci 
madde hükümleri her halde 
tatbika devam olunacak ve şu 
kadar ki: gemiler boğazlara 
ğündüz girecekler ve mürur 
Türk makamları tarafmdan her 
seferde gösteriJen yoldan icra 
edilecektir. 

Bu halde kfoğuz almak mec
buri ve fakat ücretsiz olabile
cektir. 

TiCARET GEMiLERi 
Madde 7 - Ticaret gemileri 

tabiri işbu mukavelenamenin 

h~ldarı devletleri 14 üncü mad
denin birinci fıkrasında zikre
dilen tonilato miktarından 
fazla bir tonilatoda olan safı 
harb gemilerini, bu gemiler 
Boğazları birer birer ve azami 
iki torpida refakatında olarak 
geçmek şartiyle, Boğazlardan 

geçirmek salahiyetini haiı

dirler. 
Madde 12 - Karadeniz sa

bildar~ devletler işbu deniz 
haricinde inşa edilmiş veya 
satin alınmış denizaltı gemile
rini tezgaha vaz veya sahş 

hususu vaktü zamanile Türki
yeye ihbar edildiği takdirde 
üssü bahrilerine iltihak etmek 
üzere Boğazlardan gaçirmek 
hakkına malik olacaklardır. 

Doktor Aras kon/ctans miizakeratını tfinliyor 
ikinci fasıl harp gemileri faslın- Mezkur devletlere aid denizaltı 
da derpiş edilmiyen bütün ge- gemileri bu hususta Türkiyeye 
milere şamildir. vaktüzamanile izahat verilmek 

Madde 8 - işbu mukavele- şartile bu deniz haricinde kain 
name nazarmda harp gemile- tezgahlarda tamir edilmek üzere 
rine ve onların vasıflarma ve Boğazlardan geçebileceklerdir. 
kezalik tonilatolarınm hesabı- Her iki halde denizaltı ge-
na şamil olan tarif işbu muka- mileri gündüz ve suyun sathm-
velenamenin ikinci lahikasında da ve Boğazları tek başına 
zikredilen tarifelerdir. geçeceklerdir. 

Madde 9 - Mayi veya gayri 
mahrukatın nakli için bilhassa 
inşa olunmuş harp donanması
na ait muavin gemiler 13 ncü 
maddedeki evvelden ihbar kay
dına tabi tuturuıy3caktır ve bo
ğazları yalnız geçmek şartiyle 
14 ve 18 nci maddelerde mev
kür tonila o tahdidi hesabına 

dahil olmıyacaklardır. Bununla 
beraber diğer mi.irur şartları 

hakkında harp g-emilerine teş 
bih edileceklerdir. 

MUA VIN GEMiLER 
· Evvelki fıkrada mezkur mua

vin gemiler ancak :o;abit hede
fe karşı top olarak azami 105 
milimetre kalibresinde iki top
dan fazla ve havai hedefe karşı 
azami 65 milimetre kalibresinde 
iki cihazdan fazla silaha malik 
olmamak şartile istisnadan isti
fade edebileceklerdir. 

Madde 10 - Sulh zamanın
da hafif sahh gemileri, küçük 
hücum gemileri ve muavin ge· 
miler Karad~niz sahildarı dev
letlere ait bulunsun veya bu
lunmasın; l:>ayrakları ne olurs& 
olsun; boğazlardan herhangi 
bir resim veya mükellefiyete 
tabi olmaksızın serbest mürur 
hakkmdan istifade edecekler
dir. Şu şartla ki, bun'ar gün-
düz ve aşa~ıdaki 13 cncü ve 
onu nıüh:al<ip maddelerde 
zikredilen şerait dahilinde gi
recetderdir. 

Yukarıdaki fıkrada zikredi
len :sınıflara dahil olanlardan 
maada diğer harb gemileri 
ancak ve 12 nci maddelerde 
zikredilen hususi şartlar dah · -
linde mürur hakkma malik 
o!acaklardır. 

TONiLATO MIKDARLARI 
Madde 11 - Karadeniz sa-

ZiYARETLER 
Madde 13 - Harb gemi-

lerinin Boğazlardan geçısı 
ıçın Türkiye Hükumetine 
diplomasi tarikilc evvdl<len 
haber verilecekdir. Evvelden 
haber verme keyfiyetinin nor
mal müddeti sekiz gün olacak
hr. Fakat bu müddetin Kara
denize gayri sahildar devletler 
için 15 güne iblağ edilmesi 
arzuya şayandır. Evvelden ihbar 
muamelesinde gemilerin gide
cekleri yeri, isim, tip ve adedi 
ve gidiş için geçiş tarihi ve 
avdet edilecekse dönüş tarihi 
bildirilecektir. 

Her tarih değiştirme keyfi
yeti üç gün evvel yaptlacak 

yeni bir ihbara tabi olacaktır. 
Gidjş müruru için boğazlara 

duhul keyfiyeti ilk evvelden 
ihbar muamelesinde bildirilen 
tarihten itibaren beş günlük 
bir mühlet zarfında vuku bu-... 
lacakdır. Bu mühletin hitamın· 
dan sonra ilk evvelden ihbar 
keyfiyetinin tabi olduğu şerait 
dahilinde yeni bir ihbarda bu
lunulacakdır. Mürur esnasında 
bahri kuvvet kumandam tevak
kufa hacet kalmaksızın Çanak
kale veya boğaziçi methalindeki 
bir işaret istasyonuna emri al
hndaki kuvvetin tam teşekkü
lünü bildirecekdir. 

TRANSiT YOLU 
Madde 14 - Boğazlardan 

transit halinde bulunabilecek 
bütün ecnebi bahriye kuvvet
lerinin azami tonilato yekunu 
15 bin tonu geçmiyecektir. Şu 
kadar ki işbu mu!rnvelename
nin birinci maddesinde zikre
dilen hal bundan müstesnadır. 
Bununla beraber evvelki fıkra-

da zikredilen kuvvetler dokuz 
gemiden fazla olmıyacaktar. 

Karadenize sahildar olan ve 
ya olmıyan devletlere aid olup 
17 inci madde hükiimlerine tev
fikan boğazlardaki bir limanı 
ziyarete giden gemiler bu to
nilato mikdarına dahil olmıya-

' caklardır. Kezalik geçerken bir 
sakatlığa uğrıyan harb gemileri 
bu tonilatoya dahil olmıyacak
lardır. Bu gemiler tamirat es
nasında Türkiye tarafmdan it
tihaz edilen hususi emniyet 
hükümlerine tabi olacaklardır. 

TRANSiT HARP GEMiLERi 
Madde 15 - Boğazlarda 

transit halinde bu'unan harb 
gemileri hamil olabilecekleri 
hava sefinelerini hiç bir 
halde istimal edemiyeceklerdir. 

Madde 16 - Boğazlarda 
transit halinde bulunan harb 
gemileri sakatlık veya deniz 
arızası halleri hariç olmak üze
re geçişleri için kendilerine lü
zumlu olan vakıttan fazla bo
ğazlarda tevakkuf etmiyecek
lerdır. 

DAVET ZIY ARETLERI 
Madde 17 - Yukarıdaki 

maddeler hükümleri tonilatosu 
veya teşekkü1ü ne olursa ol
sun bir deniz kuvvetinin Türk 
hükumetinin daveti üzerine 
mahdud bir zaman için neza
ket ziyaretinde bulunmak üze-

da zikredılen hal müstesna 
olmk üzere mezkur devletlerin 
tonilate yekunu 30.000 tonu 
geçmiyecektir. 

B - Herhangi bir zaman 
Karadenizdeki en kuvvetli do
nanmanın tonilatosu işbu mu
kavelenin imzası tarihinde bu 
denizde bulunan ·en kuvvetli 
donanmanın tonilatosunu laakal 
10.000 ton geçtiği takdirde 
A fıkrasında zikredilen 30.000 
toniiato yekunu o derece ve 
nihayet azami 45.000 ton olun
caya kadar teyid edilecektir. 
Bu maksatla her sahildar dev
let işbu mukavelenamenin 4 
numaralı lahikası mucibince 
Türk hükumetine her sene 1 
kanunusani ve 1 temmuzda Ka
radenizdeki donanmasınm to
nilato yekununu bildirecek ve 
Türk hükumeti de bu m&IU
matı diğer akidlere ve millet
let cemiyeti umumi katibine 
iblağ edecektir. 

C - Sahildar olmıyan her 
hangi bir devletin Karadenizde 
bulundurabileceği tonilato mik
dan yukarıdaki A ve B fıkra
larında zikredilen tonilato ye
kununun üçte ikisini geçmiye-
cektir. 
iNSANi HiSLE YAPILACAK 
YARDIMLAR 

O-Bununla beraber Karade
nizde sahilleri olmıyan bir veya 
müteaddit devlet insani bir 
maksatla bu denize bahri kuv· 
vetler göndermek istedikleri 
takdirde mecmuu hiç bir veç
hile 8000 tonu geçmiye
cek olan bu kuvvetler iş

bu mukavelenamenin on üçüncü 
maddesinde zikredilen evvel-

ı den ihbar usulüne tabi tutul
maksızın aşağıdaki şerait dai· 
resinde Türk hükumetinden 
müsaade almak suretile Kara
denize girebileceklerdir. 

1<on/e1ans/a e~ki İngiliz baş de/rg t si 
Sta11/f.v 

re boğazlardaki bir limana 
gitmesine hiç bir surette mani 
olmıyacaktır. Bu kuvvet duhul 
için · takibettiği aynı yolc!an 
boğazları terkedecektir. Şu 

kadark\ 10 - 14 ve 18 inci 
maddeler hükümlerine tevfikan 
boğaıları transit olarak geç· 
mek için lazımgelen şeraiti 

haiz ise bu hükümden müstes
nadır. 

SULH ZAMANINDA 
Madde 18 - Karadeniz sa

hildarı olmıyon devletlerin 
sulh zamanında bu denizde 
malik olabilecekleri tonalato 
yekunu atideki şekilde tahdit 
edilmiştir: 

A - Aşağıdaki B fıkrasın-

Yukarıdaki a ve b fıkrala

rmda zikredılen totilato yekü· 
nu dolmadiyse ve gönderilme
si istenilen kuvvetlerle bu ye· 

kuo aşamıyor ise Türkiye hü
kumeti kendisine arze<lılen ta
lebi aldıktan sonra en kısa bir 

zamanda bu müsaadeyi bahşe
decektir. Şayet mezkur tonila
to yekunu esasen doldurulmuş 
ise veyahut gönderilmesi iste
nilen kuvvetlerle bu yekun aşı
yor ise Türkiye hükumeti der

hal müsaade talebinden diğer 
Karadeniz sahildar devletlerini 
derhal haberdar edecektir. Ve 
bu devletler haberdar edildik
lerinden 24 saat sonra sefine
lerinin boğazlardan geçmeleri 
memnudur. Şu kadar ki işbu 
mukavelenamenin 23 ncü mad
desi tatbikatına dahil olan hal
ler ve kezalik Cemiyeti Ak
vam paktı kadrosu dahilinde 
aktedilip işbu paktın on se-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı Çeşme ılıcalarında 
Rasim Palas 20 hazirandan 

itibaren açılmıştır 
Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşme pi" j 

ve kaplı calarındaki RASiM PALAS Otell bu hafta 
cumartesi günü açılacaktır. 

Tabi dot yenıekler çok enfesve çok ucuzdur 

Akdenizin emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil
lerinizi çeşme plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dinlen
diriniz. Sıhhabmzı buradn koruyunuz. 

DIKKA T : On günden fazla ka
alacklara mühim tenzilat yap ır: 

' 



kizinci maddesi hükümlerine 
tevfikan tescil ve neşredilen 
Ve Türkiyeyi de teabhüt altına 
koyan bir mütekabil müzahe
:ret muahedesi mucibince taar
ruza uğrayan bir devlete yapı
lan müzaheret halleri bundan 
nıüstesnadr. 

Yukardaki fıkrada ittihaz 
edilen mürur memnuiyetine 
rağmen 10 ila 18 inci madde
lerdeki tahdidat tatbik edilmi
YecekHr. Karadeniz sabildarı 
olan veya olmayan muharip 
devletlerin harp gemileri mer
but olduklan limanlardan ayn 
bulundukları takdirde bu liman
lara iltica edebileceklerdir. 

Muhariplerin harp gemileri 
boğazlarda bir guna zaptümüsa
dereye tevessül etmiyecekler, 
nıuayene ve taiıarri haklarmı 
kullanmıyacaldar, ve hiç bir 
ha mfıne hareketle bulunmıya
caldardır. 
TORKIYENIN REYiNE BAGLI 

fadde 20 - harp zamanın
da Türkiye muharip olduğu 
takdirde 1 O ila 18 inci madde
ler hüküm!eri tatbik olunmiya
caktır.Harp gemilerinin geçmesi 
tamamen Türk hükümetini 
reyine bırakılacaktır. 

HAR TEHLÜKESI 
KARŞISINDA 

Madde 21 -Türkiye kendisini 
Pek yakın bir barb tehlükesi 
tehdidine maruz hissettiği tak
dirde işbu mukavelenamenin 
20 nci maddesi hükümlerini 
tatbik etmeğe hakkı lacaktır. 
Yukarıdaki fıkranın Türki

Yeye bahşettiği hakkın Tür
kiye tarafından istimalinden ev• 
~el boğazları geçmiş olub bu 
suretle tabi oldukları limandan 
llyn bulunan harb gemilerinin 
hu limanlara iltihak etmelerine 
nıüsa de olunabilecektir. Bu· 
nunla beraber şurası mukar
rerdir ki; Türkiye tavır ve ha
reketi işbu maddenin tatbikine 
seb b olan devletin gemilerini 
bu bakdan istifade ettirmiye• 
bilir. Türkiye bükümeti yuka
rıdaki birinci fıkranın kendi
sine bahşettiği salahiyeti isti
mal ettiği takdirde bu hususta 
diğer akidlere ve Cemiyeti 
Akvam katibi umumisine teb
ligatta bulunacaktır. Eğer C. 
Akvam meclisi Türkiye tarafın
dan bu suretle ittihaz edilen 
tedbirlerin haklı olmadığına 
liçte iki eksuiyetle karar ve
rerek ve eğer işbu mukave!e
nameyi imza eden diğer akid
lerin ekseriy ti de kezalik bu 
reyde bulunur a Türkiye hü
Itümeti mevzuubahs tedbirleri 
Ve kezalik işbu mukavelename
nin 6 ıncı maddesi mucibince 
alacağı tedbirleri kaldırmağı 
taahhüd eyler. 

SAGLIK ŞARTLARI 
Madde 22 - içinde veba, 

kolera, sari humma, lekeli 
humma vak'alan veya çiçek 
hastalı zı•hur eder veyahud yedi 
gündenberi zuhur etmiş bulunan 
harp gemileri ve kezalik bula
şık bir limanı beş kere 24 
saatten az bir müddettenbcri 
terketmiş bulunan gemiler bo
ğazları karantina altmda geç
rtleğe ve boğazların bulaşhrıl

llla ma mahal bırakmamak için 
gemide mevcud vesait ile lazım 
gelen tehaffuz tedbirlerini al
llıağa mecburdurlar. 

HA VA GEMİLERi 
Madde 23 - Akdenizle Ka

ra"cniz arasında sivil ha
va gemilerinin mürurunu te
llıin maksadiy1e Türkiye hü
kumeti memnu mıntakRlar 
haricfode olarah bu miirura 
tne>bsus h ava yollnnnı göstere
cektir. Siv·l hava gemileri Türk 
hükumetine gayri muntazam 
Uçuşlar için üç g ün evvel ha
ber vermek ve muntazam ser
Visler için ge~ış tarihini umumi 
surette evvelce bQber vermek 
Suretiyle bu yollardan istifade 
~debilecelderdir. Bundan baş

a. boğazların yeniden .aı;ker-

2 .. 

leştirifmesine rağmen Türkiye 
hükumeti Türkiyede cari hava 
nizamnamesi muc\bince wn 
alan sivil hava gemilerinin ta
mamen emin bir surette Avru
pa ile Asya arasındaki Türk 
arazisi üzerinde uçmaları için 
liizımgelen teshilatı göstere· 
cektir. 

Uçmak müsaadesi verileceği 

haller için boğazlar mıntaka

sinda takib olunacak yol zaman 
zaman srösterilecektir. 

UMUMi HÜKÜMLER 
Madde 24 - 24 Temmuz 

1923 tarihli boğazlar rejimine 
müteallik mukavelename mu
cibince teşkil o1unan beynel
milel komisyonun vazifo ve sa
lahiyetleri Türk hükumetine 
intikal etmiştir. Türk hü
kümeti 11, 12, 14, 18 inci 
maddelerin tatbikatına müte
dair malamah vermeği ve ista
tistikleri toplamağı taahhüt 
eyler. 

işbu mukavelenin boğazlar
dan harb gemilerinin geçme
sine taalluk eden bütün hü
kümlerini icr etmeğe Türk 
hükumeti itina edecektir. 

Tür\c hükumeti Boğazlardan 
yakında ecnebi bahri bir kuv
vetin geçeceğinden haberdar 
olunca diğer akidferin Anka
radaki mümessillerine bu kuv
vetin teşekkülünü, tonilatosunu 
ve boğazlara duhul için derpiş 
edilen tarihi ve icabında avdd 
için muhtemel tarihi bildirecek
dir. 

Türkiye hükumeti Cemiyeti 
Akvam katibiumumiliğine ve 
diğer akidlere her sene birer 
rapor verecek ve bu raporda 
boğazlarde ecnebi harb ge
milerinin hareketini göstere
cek ve işbu mukavelename
de derpiş edildiği ü:r.cre 

ticaret ve bahri ve havai 
. sepi scfain bakkıoda faydalı 

bütün malumah verecektir. 
Madde 25 - işbu 1_11uahede

namenin hiçbir hükmü Türkiye 
için veya cemiyeti akvam aza
sından bulunan bütün diğer 

akidler için cemiyeti akvam 
paktından mütevellit hukuk ve 
vecibeleri ihlal etmiyecektir. 

NiHAi HÜKÜMLER 
Madde 26 -işbu mukavele

name mümkün mertebe kısa 
bir zamanda tasdik olunacak
tır • Tasdiknameler Fransa 
cumuriyeti hükumetinin Pa
risteki evrak hazinesine tev
di edilecektir. 

Japonya bükfımeti tasdikin 
icra edildiğini Paristeki diplo· 
masi mümessili vasıtasile Fran
sa cumurh·eti bUkfımetine bil
dirmekle iktifa etmek selahi
yetini haiz olacaktır. Ve bu 
trkdirde tasdiknameyi mümkün 
olduğu zaman tevdi edecektir. 
Türkiyenin tasdiknamesi dahil 
olduğu halde altı tasdikname 
bu suretle tevdi edilince bir 
tevdi zabıtnamesi tanzim kılı

nacaktır. Bu hususta evvelki 
fıkrada derpiş edilen tebliğ 
tasdiknamenin tevdiine muadil 
addedebilecektir. 

işbu muhavelename bu za
bıtname tarihinden itibaren 
meriyet mevkiine girecektir. 

Fransa hükumeti yukarıdaki 
fıkrada derpiş edilen zabıtna
menin musaddak bir suretini 
ve sonradan tevdi olunacak 
tasdiknamele~in znbıtnnmelerh i 
bütün diğer akid devi etlere 
verecekdir. 

Madde 27 - Meriyete gir
dikden itibaren işbu mukavele
name 24 Temmuz 1923 Lozan 
muahedesini imza eden bütün 
devletle rin iltihakına açık bu
lunacaktır. Her iltihak diplomasi 
tarikiyle Fransa Cumhuriyet 
hül ômetine tebliğ edilecek ve 
bu hü umc t de diğer akitlere 
bildirecekdir. 

Bu iltıhal ıu hükmü Fransa 
bükiimetine tehliğ edildiği 
günden itibaren mer'i ve mu-
4;eber olacaktır. 

MUKA VELENAMENİN 
MÜDDETi 

Madde 28 - işbu mu\tave
Jename meriyete girdiği tarıh
den itibaren 20 senelik bir 

müddet için cari olacaktır. 
Bununla beraber işbu muka· 

velenamenin birinci maddesinde 
temin olunan mürur ve seyri

sefain serbestisi prensibi gayri 
mahdut bir müddet için cari
dir. Mezkur 20 senelik devre
nin hitamından on sene evvel 
yüksek akidlerden hiç birisi 

Fransa bükümetine mukaddem 
bir fesh ihbarnamesi vermediği 

takdirde işbu mukavelename 
iki sene geçinceye kadar meri 

kalacaktır. Fesih ihbarnamesi 
gönderildik~en sonra bu ihbar-

name Fransa bükümeti tarafın

dan diğer akidlere tebliğ edi
lecektir. 

işbu mukavelename bu mad-

de hükümlerine tevfikan fesih 
edilecek olursa diğer akitler 

yeni bir mukavele hülrumlerini 

tayin etmek üzere bir konfe

ransta kendilerini temsil eltir

megi teahhüt eylerler. 
T ADIL TEKLiFi HALiNDE 

Madde 29 - lşbu mukave
lenamenin mer'iyete girmesin-

den itibaren her beş senelik 
b'ir devrenin hitamında akitler· 
den her biri mukavelenamenin 

bir veya muhtelif hükümlerin ta

dil için teklifte bulunmak teşeb
büsünde bulunabilirler. Kabul 

edilebilmek için yüksek akit
lerden biri tarafından der~e
yan olunan tadil talebi 14 ncü 

veya 18 nci maddenin tadili 
mevzuu baba ise diğer bir altid 
tarafından ve başka madde-

lerin tadili mevzuubahs ise 

diğer iki akid tarafından tak

viye edilmelidir. 

Bu suretle takviye edilen ta
dil talebi ~ari olan bçş senelik 

devrenin hitamından 3 ay evvel 
bütün akitlere tebliğ edilecektir. 

Bu tebliğ teklif olunan tadilatı ve 
esbabını gösterecektir. Bu tet· 

kikler fu:erinc diplomasi tarıki 
ile 11etice istihsali mümkün 

olmazsa yüksek akidler bu hu
susta toplanacak bir konf e-

ransta kendilerini temsil etti

receklerdir. Bu konferans an

cak ittifakı arii ile karar vere
bilecektir. Ancak 14 ve 18 in-

ci maddelere mütaallik tadil 
meseleleri bundan müstesna

dır, ki bunlar için yüksek 
akidlerin dörtte üçünün ekse
riyeti kafi gelecektir. Bu ek-

seriyet Türkiye dahil olarak 
Karadeniz sahildarl akid dev

letlerin dörtte üçünü ihtiva 

etmek üzere hesap edilecektir. 
Yukarıda anılan murahhas

Jar ifadelerini tasdik zımnında 
işbu mukavelenameyi imza et
mişlerdir. 

Momtröde 20temmuz 1936 da 
l 1 nüsha olarak yapılmışhr ve 
murahhasların mühürlerini ha
vi otan birinci nüsha Fransa 
cumhuriyeti hükumetinin evrak 
hazinesine tevdi edilecek vecli
ğerleri akid devletlere veri
lecektir. Protokol bugünkü 
tarihli mukavelenamenin imzası 
esnasında zirde i1112ası bulunan 
muıahhaslar kendi hüktimet· 
lerini taahhüd altına alark ati
deki ahkamı lcabul ettiklerini 
beyan ederler: 

1 - Türkiye mezkür muka
velename maddesinde tarif edil
miş olan boğazlar mınla\i" Sını 

derhal yeniden nskerileştire
bilecektir. 

2 - 15 Ağustos 1936 dan 
itibaren Tür "ye bük meti rnez· 
kür mukave•enamede musarrah 
rejimi muvakkaten tatbik de
cektir. 

3 - işbu protokol bugünden 
itibaren mer'i ve muteberdir. 

;::ı 
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Cumuriyet Meydanında top-
11an halka hitaben ilbay Fazlı 
Güleç aşağıdaki öylevle bü
yük beşaret haberini vermiştir: 

Sayın vatandaşlar: 

Bilirsinizki Lozan muahede
siyle Türkiye istiklalini tanıt
tırdığı zaman o günün beynel
milel vaziyetinin icablanna göre 
boğazlar için hususi bir durum 
kabul edilmişti. Bugünün şart
lan boğazlar durumunun vata
nımızın müdafaasına daha uy
gun bir hale konmasını İcab 
ettirmiş ve yaptığımız dostane 
teşebüüsler müsmer olmuş ve 
dava tezimize uygun olarak 
bitmiştir. Şimdi bunun telle 
aldığım resmi tebliğini size arz 
edeceğim.Bu muvaffakiyetiTürk 

milletinin ve Türkiyenin yüksek 
kudret ne medyun olduğumuzu 
nrzedc; cümlenizi tebrik ede
rim. ,, 

Har cümlesi alkışlarla karşı· 
lıyan bu cümleden sonra hep 
bir ağızdan Cumhuriyet marşı 
söylenmiş ve büyüklere tebrik 
ve bağlılık teJgrafları çek.i
miştir. 

KAMAL ATATÜRK, 
Cumur Başkanı lstanbul 
Boğazlar üzerindeki hak1a-

nmızı kabul ettirmekle tecelli 
eden ve büyük ulusumuza ka
ı.andırdığmız zaferlere bir bü-
yüğünü dahn ekliyen yeni ese
riniz, yolunuzda şaşm z bir ina
nış ile yürüyen lzmir halkına 

derin coşkunluk verdi. Yüce 
varlığınızın aydınlattığı yükse
liş, toplanış ve güçleniş yo
lund bulunanların en içli saygl
larını taşıyarak tazimlerini su .. 
narız. 

imzalar: 
Cumhuriyet Halk Partisillyön 

kurul başkanı Fazlı Güleç, Be
lediye başkanı Behcet Uz, Halk
evi başkanı Memduh, Esnaf ve 
işçi teşekkülleri adına Galib, 
Ticaret odası adına L Hakkı, 
Cemiyetler adına Kızılay başkanı 
Cevdet Fuad, Tü~kspor kuru• 
mu asbaşkanı A. Cura. 

ismet İn6nü 
Başvekil 

Ankara 
Cumur1uk devrjnin her yı

hnda Büyük Ulusumuza yeni 
ve Büyük bir başarı getiren 
yüksek idarenizin en son zafe
rile yurd toprakları üzerindeki 
pürüzsüz eğemenliğinize bütün 
dünya uluslarının tereddüdsüz 
saygı gösterdiltleri bir kere 
daha tezahür etmiş bulunuyor. 
Boğazların milletimizden hu
zurunu ve dünya milletleri
nin ükiınunu bekliyecek olan 
Türk çocuklarının şerefli hükü
metine daha çok yı11ar baş

kanlık etmenizi dileyen 1zmir-
1ilerin candan saygılarını su-
narız. 

imzalar 
T edik Rüştü Aras 

Türkiye hariciye vekili 
~ontrö - Suis 

Asil Türk cumuriyetinin dış 
siyasa ını senelerdenberi yük-
ek bir kabiliyetle idare eden 

dı ta ve içte büyük bir sem
pati kazanan siz sevgili baka
ıumıza ve hemşerimize boğaz
lar zaferinin ulusumuz hesa · 
b na kaznnılmamnda gösterdi
ğiu iz yeni muvaffakıyetten do
layı derin teşekkürlerimizi ve 
s ygılanmızı Stlnmakla büyuk 
b ir sevinç duyuyorum. 

imzalar 
Hariciye Vekaletine 

Ankara 
Şerefli bir millet siyasetine 

sah p oluşun dünya mil letieri 
arasında büyük ulusumuza ya
rattğı itibar yerini bir l~at daha 
kuvvetlendiren Boğazlar mu-
kavelesiniu sağlamanız, yurd da-

vasıoda daima hassas ve heyecanıl 
duran izmirde bitmez coşkon
luk dalgaları yarattı. Gönülleri 
hırsla dolu, başlari gururJakal
kık l:zmir çocklaıımn en içli 
sevgilerini ve saygılannı suna· 
rız. imzalar 
C. H. P. Genel Sekreterliğine 

Ankara 
Eşsiz bir öndere uurlu bir 

inanışla bağlılığını yarattığı 

birlikle ulus İ§lerine en isabetli 
istikametini veren yüce parti-
mizin iyi ve uzak gören idare
sile sağlnnan Boğazlar muka
velesi ulusal zaferlerimize bir 
büyüğünü daha eldem1ş o!du. 
içleri egemenlik hassasiyetile 
titriyen lzmir çocuktan bu mü
nasebetle partimiz iç.in taşıdık
lan temiz ve asil duyguları 

izhara fırsat buldular. lzmir 
yurd sevgisinin, bi1erek inan
manın yarattığı bu büyük eseri 
yurdseverlerin en canlı göste
rilerle kutJulayor ve büyük 
partimize bağlılık söz1eri.ni 
tekrarhyor. lm:talar 

FEVZi ÇAKY.AK 
· Mareşal 

Ankara 
Büyük ulu umuzun onurlu ve 

gururlu ordusu başında ulusal 
haklarımızın birer birer alındı-
ğım müjdelemek bahtlılığına 

mazhar otan yüce ahsiyetiniz 
için lzmir halkının duyduğu 
saygıl rı bir defa daha ifade
ye fırsat veren Boğazlar mu· 
ı,avelcsi, bütün lzmirJileri mis· 
fi az duyulan bir heyecana dü· 
şürdü. Hak bekçisi ve sükun 
amili olduğu kadar eşsiz bir 
yurd koruyucusu olan güçlü 
ordumuza sonsuz tazimler ve 
saygılar sunarız. 

imzalar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Polonyada veni ··mayişler 

r 
yişl r· 

Varşuva, 20 ( Ö.R) - Polonyanın muhtelif şehirlerinde Dan
ıigdeki nazi tahrikatını protesto için nümayişler bugün de de-
vam etmiştir. Bu niimayişlerde ordu baş müfettişliğinden ve Cu· 
mur reisinden Danzig üzerinde Leh haklarının korunması için 
icabeden tedbir!erin alınmasını istiyen kararlar ittihaz olunmuştur. 

Dantzig, 21 (Ö.R) - Burada şüküoet hükümfermadır. Seı
best şehrin beynelmilel statüsu haklı bir surette hükümsüz 
kalını gibidir. 

Gazetemizin 18 Tem muz 936 
tarih ve 9297 numaralı nüsha-

sının 9 uncu sayfası S ve 6 ncı 
sütunlarında (Sağhk ve sosyal 
yardım direktörlüğü) başlığı 
altıoda neşredilen sağır, dilsiz 
ve körler mües esesi erzak 
ilanı pazarJık gününün (Salı) 

olacağı yerde sehven pazartesi 
olarak gösterilmiştir. Keyfiyet 
tashih olunur. 

Teşekk .. r 
Sevgili annemiz, avukat mer

hum Tevfik Nevzadın karıst 

bayan Cemile N enadın ebedi 
ayrılışından dolayı cenaze tö
reninde hazır bulunmak ve 
bizzat veyahut yazı ile taziyette 
bulunmak suretile acımıza işti
rak etmek lütfunda bulunan 
yüksek 7.atlar ile sayın dost.ve 
akrabnlanmıza minnet ve şük
ranlnnmızı birer birer sunmağa 
derin acılarımız mani olduğun· 
dan sayın gazetenizin tavassu
tunu rica ederiz. 
Kızlan : 1enije Rahmi, Mu

tahhare Sarim, lzmir saylavı 
Benal Ariman 

Damatları: Rahmi Öke.Salih 
Sarim, Neşet Ariman 

2238 (1506) 

ırsat 
Ku !anılmış muhtelif mar

kalarda yazı makinaları Gazi 
Bulvarında Küçük Kardiçalı 
hanında 7 numar ... da ehven 
fiat1e satılmaktadır. ihtiyacı 
olanlar fırsattan istifade et
sinler. 

S-7 Kalomenl 

Zayi 
1918 Yılında Askeri Sanat

lar Lisesinden aldığım tasdik
nameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskjsinin hükmü kal· 
madığmı bildiririm. 
• Türle Hava Kurumu Muha

ebecisi Fahri Yavur. 
2236 ( 1508 ~ 

Mübadil bonosu, b&nka 
hisse senetleri ve bilumum 
baıine tahvilat. Ergani, Si· 
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adre : lzmir Kemer ltı 

Hacı Hasan 
60 numarada 
müracaat. 

otelinde 
Cavide 

T L FO ": S903 
30-30 (912) S.7 Pn. Pc. S 

ESSA 1 

ve ş, .. 
İSTANBUL VE MÜNIH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMlSINDEN MEZUN 

3492 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

ı··················································································: 
§Fakat günde iki defa kullanmak şartile i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmlr beledlyeslnden: 
- Beher metre murabbaı 

Jlz yirmi bet ku"lftaD llç ytiz 
kırk dokuz lira alb kurUf be
deli muhammenle 58 uyılı ada
nın 279,25 metre murabbaın
daki 8 uyıh aruaı baı kitip
tiplikteki f8rtname veçhile 
28-7-936 sah gOnü saat on al
bda açık artırma ile ihale edi
lecektir. fttirik için yirmi altı 
buçuk lirahk muvakkat teminat 
makbmile a3ylenen gOn ve 
uatte endlmene gelinir. 

12-14.18-31 2139 (1451) 

Doktor • Operatör 

Arif N. Yuıcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta!annı pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Milıayede salonu kartısmda 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 
ELEFON: Muayenehane 3$93 

Evi 404 
H.3 ( 979) 

- Şükrü Kaya bulvanmn E----------. 
T cmk Rliıtil Ara• caddesi 
a;zından itfaiye santral bina-
1ma kadar olan parçamn beı 
metre genifliğiadeki bir taraf 
JOlunun idi d&şeme ile dö
tenmeai İfİ bqkAtiplikteki ketif 
•• ıartname Teçhile 28-7·936 
uh gilnll saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
itin bedel ketfi dokuz yl1z &ç 
liradır. lftirlk için altmıı sekiz 
lirahk muvakkat teminat mak
bazuyle a&ylenen gOn ve saatte 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastabklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada her giln 

Oçten sonra ikinci Beyler 
aokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde haatalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 

enclmene gelinir. 
11-14.-18--21 (1447) 2129 • •• 

Cinai mikdarı bedeli Doktor - ()peratör 
lira 

Kalak civataaı 3000adet 210 Yusuf z·ıya Kapak civataaı 1500 " 45 
Civata 1000 " 35 
Teker civatası 4000 ,. 70 
Hamut demiri SO ,. 45 Ü S T Ü N 
f ll'Ç& so " 25 
Kqaiı SO " 7 
Kantarma 35 " 14 
Y arem ince somun 200 kilo 80 
Soman SX8 400 ,. 160 
Oç çeyrek somun 200 " 80 
Rondela 5 X8 500 " 200 
Çivi sekiz Ye beı 400 " 70 
UDtİmlik 

Galvanizli aaç 300 " 61,SO 
1102,50 

Yukarıda cins ve mıktarile 
bedeli mubammeni yazılı on 
dart kalem malzeme bat ki
tielikteki '8riname veçhile 31-7-
936 cuma gilnO saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. lştirik için seksen üç 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile a6ylenen gün ve aaal· 
ta encllmene gelinir. 

14 - 18--21-25 (1466) 2160 
- 1 - 58 Ayılı adanın 

391,70 metre murabbaındaki 
17 aayık arsası beher metre 
murabbaı 200 kuruıtan 783 
lira 40 kuruş bedeli muham• 
menle başkitiplikteki tartname 
veçhile 31 ... 7-936 cuma gOnll 
aaat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. lıtirik için 
eli dokuz liralık muvakkat 
~inat makbuzu ile söylenen 
.On ve Hatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yirmi lira 
bedeli muhammenli Karşıyaka
da Sohkkan tramvay cadde-

Merkez hutaneai doğum 
ve kadın haatahkları 
cerrahi mlltehaasıaı 

Hastalannı pazardan baıka 
her giln ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı kar111ında 41 
numtrah muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
aancakSIHHA T evinde yapar 

i uayenehane 3 
ELEFON vi 3 

ıbhat Evi 297 
H.3 (978) 

sinde 127 numaralı dükkanın 
&nOne altmış metre murabbaı 
yol fazlasımn bir senelik kirası 
batkitiplikteki ıartname veç
hile 31-7-936 cuma glln6 saat 
on alhda açık artırma ile ihale 
edilecektir. lıtirlk için bir 
buçuk liralak muvakkat teminat 
makbuzu ile s6ylenen gün ve 
saatte encllmene gelinir. 

3 - Senelik kirası yirmi beş 
lira bedeli mubammenli Kes
tane pazarında muraflar çarıı· 
ıında 63 sayıh dükkanın bir 
senelik kiruı başkitipliktcki 
prtaame veçhile 31-7-936 cu
ma günü saat on altıda açık 

artırma ile ihale edilecektir. 
lıtirak için iki liralık muv"kkat 
teminat makbuzu ile söy
lenen güll ve saatta encü· 
mene gelinir, 
14-18--21-

J 

Saç Eksiri 
Saçlann d&kDlme.ıine ve kepeklenmeıine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvr.Uendirir ve besler. Komojen aaçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Akhisar llçebaylığı yüksek katına 
2279 saydı ödOnç para verme ;,ıeri kanununun ikinci maddesi 

mucibince borçlulardan alacağımız faizin en yüksek haddı % 12 
olacak ve bundan banka borçlu ve mütteriJerden sigorta, ardiye, 
muhammin, nezaret, muhafaza, posta, telgraf, nakliye ve mu· 
ha1bere masarifi gibi hakiki hizmet mukabilleri alınacaktır. 

Hernevi ticaret ve tasarruf mevduabna kanunun tayin ettiği 
azami hatlaı a kadar faizler verilecek ve binaenaleyh gerek ik
raz ve gerek mevduat faizlerinden ve muhasebei hususiyelere 
tefrik olunacak hisse bulunmiyecektir. 

Akhisar TlitOn MOstahsilleri 
Ahm; Satım Kooperatifi 

H Erman 
Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası resmi mllhrtl 

Akhisar Ticaret ve Sanayi Oda-
sından: 

Ahhisısr tütün müstahsilleri alım, sahm kooperatifi ( 2279 ) 
sayılı &diınç para verme itleri kanununun ikinci maddesi mu
cibince 936 senesi için verdiği 3dilnç para verme beyannamesi 
sicilin (222) sayısına kaydedildiği ilin olunur. 13-7-936 

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası mllhrn resmisi 
(1505) lmı.a okunamamııhr 

Akhisar kaymakamlığı 
yüksek makamına 

2279 sayılı 8-6-934 tarihli (Ôdilaç para verme itleri kanunu) 
mucibince bankamız 936 yılı içinde yapacatı muameleler qağıda 
g&sterilmiıtir. 

MezkGr kanunun ikinci maddesi mucibince borçlulardan ala
cağımız faizin en yllkıek haddi senevi yllzde on ikidir.Borçlulara 
tahmil edeceğimiz f8rllar ve mevzuab umumiye ile berveçhizir 
mevattan ibaret olacakbr. 

Bi14mum banka muamelib iktizası olarak mlıterilerimiz hesa
bına yapılacak itlerden ıigorta, ardiye, muhammin, ne&aret, 
muhafaza, simsariye, boru ve aair tavaaat itleri posta ve 
telgraf ve muhabir masarifi gibi hizmetler mukabili mllıterileri

lerimizden tahsil olunacaktır. Yapılacak biliimum muamelittan 
alınacak komisyon tutarı bir liradan noksan olduğu takdirde 
bunlann azami komisyonu bir liraya iblAğ olanacakbr. ibrazında 
tediyesi meırut çeklerden mevsime ıare nakli aukut masarifi ve 
muhatabın bulunduğu mahallin uzakbğına gCSre d&rt gilnden on 
beı gOne kadar senevi % 12 yllzCle on iki hesabile faiz alınacakbr. 
Merkez ve ıubemizce poliçe, iskonto, borçlu heubı cari, emtea, 
esham ve tahvilit ve zikıymet efya ye bilt\m1m1 teminat ve 
merhunat mukabili ikrazat Ozerinden senevi azami % 12 ytizde on 
iki faiz ve komisyon ahnacakhr. 

Şu kadar ki iıbu borçlu heaabatia ait faizler ticaret kanunu 
mucibince her üç ayda bir reınlmale kalbecliJecektir. Ticari ve 
tasarruf mevduatından (vadeli, ihbarla, ihbaraıı) mevduat için 
mevduatı koruma kanunu mucibince tayin olunan azami hatlara 
kadar faiz tesviye olunacak ve muhaıebei huauıiyelere tefrik 
olunacak hisse buluamıyacaktır. Saygılaramı:ala. 

Akhisar Tütilncüler banka11 Ttırk anonim tirketi 
A. Tuncer H. Erman 

Akhisar ticaret ve ıanayi odası resmi mOhOrO 

Akhisar ticaret ve sanayi odasından: 
Akhisar Tütüncüler bankuı Ttırk anonim ıirketi (2279) sayılı 

6dünç para verme itleri kanununun ikincı maddesi mucibince 
936 senesi için verdiği &dünç para verme beyannamesi sicilin 
221 sayıama kaydedildiği ilin olunur. 13-7-936 

Akhisar Ticaret ve Sanayi odaaa rumi mahiri 
f 150t) 

- Anneciğim, neye beyhude baş ağnaı 
çekiyorsun ? Bir kaşe 

GBIPIN 
Al da hemen kortu ! 

................................................................................ • • 
i En inadcı bat ag" nJarmı, en ıiddetli dit ajTılannı i 
• • • • 5 '8tılacak derecede süratle geçirir i 
• • ................................................................................ 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrllbe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU llıcalan 
Faallyettedlr 

Her türlll istirahat mevcuttur. Mtlkemmel otel, Lokuta 
gazino hullaa her tOrlil ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik ıuyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye mllata· 
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak nzere inun bafllla otelde 
karyola 100 • 75 diğer kı11mlarda gene inıan başına yatak-
11z 1 inci SO, ikinci 40, 6çlnc6 30 kuruıtur. 

Mllatecirleri : 
Ke1N1hlı Ahmed Hamdi ve Alt Balcı 

Daimon cep vanfilit6rleri 
En aon icat edilen bu vantilat6rler bir kilçlk pille itler 

bir aaatta bir kuruıluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el ~nta11nda baylar 

cebinde taıır. Herkesin yanında bulunması 
llzım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluban civarında No. 28-9 Ôdemiıli 
Hüıeyin Hiisnli ticarethanesi 

Devlet demiryollarından: 
lzmir - Soma - Alatehir mıntakasından lzmire sevkolunacak 

kuru llıllmlere mahsus maktu llcretli tarifede isimleri yazılı b11-
lunmıyan iıtaıyonlarla bu mıntakanın haricinde küan iataayon
larJ)an lzmire nakledilecek kuru Ozüm llcretleri, lzmir iatikame-
tinde ilk maktu llcretli istasyona kadar olan meufeye aid lcre· 
tin bu maktu llcrete ilivesi suretiyle heub edilecektir. 

Bu tepail 1 8·936 taribiadea mer'idir. 1790 
21-25-29 2230 {15'7) 



at Temmuz tsaa 
Ci;;;; 

F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

muzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlar:ı için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 

GOTLAND Motörü 20 Tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhag, Danbig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya Jimanları için yük ala
caktır. 

V ASLAN O motörü 30 tt-m
ınuzda beklenmekte o!up yü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantz.ig, Gdynia, Gotehurı.! 
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Handaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 

binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur:. 

Telefon: 2004-2005-:2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

MuzaHer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

t 

W .. F. il. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANGORA vapuru 20 tem
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Brcmen limanJarıaa 
yük alacaktır. 

ACHAIA vapuru 31 tem
muzda bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük boşaltacaktır. 

CHIOS •apuru 10 ağustosta 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük a'acaktır. 
~ 

Amerikan E:xport Lincs 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. 

- • l>i:lı-+t ··-Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 1 ağus
tosta bekleuiyor. 

Köstence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na
vigation Danuliienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacaktır. 

DUNA motörü Danub liman
ları için yük almak üzere 7 
ağustosa doğru beklenilmek
tedir. 

Vapurlann isimleri, geJm.e 
tarihi eri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişiJmez. 

N. V. W. F. Hanr:i Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket basta.nesi 
Dahiliye Mütehassm 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi : Köprü t·apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

lznıirliJer lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
ı• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren hay Omer LUt
fidlr. Bay Ömer Lütfi lmıir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaJadeliklere ilaveten fiatlar 
müthif ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Dişleri inci gibi beya:ılahr 

ağız ve diı hıfxusıhhasa içia 
lüzumlu bütün enah haizdir 

Büyük tübl 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 

Sağlam 
Zarif ye 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
S. Ferit Eczacı başı Şifa e~zanesi 

1 

'f'.E'ftl ASIR 

ı• Doktor 
Oliver Ve Şii. 

1..IMITET 
• 

Fahri Işık Vapur Acentası 
CENDELI HAN BtRINCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull içiu yük alacakbr. 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rootken mntehaasaıu 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda bek1enme'kse olup Li· 
verpool ve Glas~o• için yük 
alacal..tır. 

DRAGO vapuru temmuz or
talarında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFJA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremendeo 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyem.iyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fmn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
ar t' w; 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT · : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişiklikJerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . . . . . . . . 
• . . . . . . . -. . . . . . . 
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HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

. . . . . -. . . . . 
• .. 
• . . 
• • • . • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öJdüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatJa satılır. 

Mevsimi geçmek üzere ı 

olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
edini~ 

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbalan, sivrisinek müca
delesi için ber evde bulun
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü maz t, aı;idfinik, 
kaıaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, he: nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur "Arti,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pelt çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
u~rasınlar. her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmıkmıştır 
F emin en Dişi Maskülen .. Erkek 

iki cins koku 

Hilal Eczanesi 

( Baharçiçeği ' ( Gönül) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin, 

Kemal Aktaı kokulan yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayına, Kemal Kamil kokulan 
yerine verılecek şeyler, Hilal eczanesinin luymelini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk,. 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaı ! 

Menemen Urbaylı2ından: 
Menemen kasabasının su ihtiyacının temini için Menemene 

20 kilometre meaaf ede valu Karagöl mıntakasındaki menbalar
dan talimatname mucibince tanzim kılınan prtnameye göre pro
jesinin tanzimi işi 14-7-936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
ve 2.000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme işi 29-7-936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 
de belediye dairesinde icra kıhnacakbr. Talib olanların tayin 
olunan vakıtta belediye encümenine müracaet etmeleri Jüzumu 
ilin olunur. 18 21 24 21 2200 (1496) 

-

--Jatmazden evvel PERLOOENT dış 

macununu kullanmak suretile a~ızınızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife biliniz • 

f>ERLOOENT kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr • -·-,.A'~ vc «.t.;~-~~·~~"~ ~ .. 
}'4CG oJ4 ve ~&oe o4.c. iAt/tJ~ ka~ ~t.;...4. 

8c:hlfe • 

A 
5 , 

TURAN Fabrikaları mamulahdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalmz toptan sa

bs1ar için hmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 

Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 34&& 

Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

:iği müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada göster:iJecek 
muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve 
şef nar.:ızedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için iyasal bilgiler, mülkiler 
veya yüksek Ticaret ve lkbsad okulasından veyahud Hukuk fa

kültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin· 
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve S Ağustosta Ankara ve (slanbul Ziraat 
bankalannda yazt ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri· 

lerek Ankaraya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzedlerine 130 lira 
aylık verilir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kaı:anılırsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 

geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış

tırılacak olan şef namzedleti ise bir senelik stajdan sonra ehli· 

yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar 
Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-36 
pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası teftİf 

heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat 
etmiı buluıımalıdırlar. 

t4 ıs t6 11 ıs t9 21 22 23 24 2s 26 21s3 (1464) 

Menmem~ urbaylığından: 
l - Bediyeye ait Taşhanı binası keşif ıve projesi mucibince 

sebze haline ifrağ edileceğinden icrası muktezi tamirat •e inşaatı 
işi 1417/936 tarihinden itibaren lS gün müddette açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 29-7-936 tarihine rastlıyan Çarşamba gün1i 
saat 15 de belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 3664 lirıl 66 kuruştur. Talip
liplerin bu miktar üzerinden ' 7,5 nisbctinde teminat akçua 
vermcai ve ihaleyi müteakib bu teminahnı % 15 e iblij 
etmesi ve mukaveleye bağlaması mecburidir Noter masrafı ile 
ilin ücreti delliliye resmi talibine aittir. 

4 - Bu işe ait şartname beiediye dairesinde görülebilir. 
18-21-24-27 2201 (1495) 

Emliki Milliye müdüriyetinden: 
Lira 

76 Reşadiye kaptan Hüseyin sokağında 18 taj No.h ev 9' 
77 Oruç reis mahallesinin kirpi S. 19 ıtaj numaralı ev 72 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarlan on be~ gün müd

detle artırmaya konulmuştur. ihalesi 27-7-936 Pazarte5i günü 

saat 15 dedir. Taliplerin Milli emlik müdüriyetine müracaatlan. 
12-21 2091 (1449) 
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ispanyada hazırlanan ihtilil hareketi genişledi 

Cenubi ispanya Asilerin idaresine 
geçti. ebirlere ateş Verdiler ... 

Başta Endülüs, Sevil ve Barselon olmak üzere beş 
şehir asilerin elindedir. Donanma asilerle beraberdir 
Paris 19 (A.A)- Paris Soir 

gazetesinin Cebelüttarıktan bil
dirdiğine göre, isyan etmiş olan 
lutalarm bir kısmı bu sabah 
Cadiz şehrine gelmiş ve Mad
ride hücuma devam etmek üze· 
re .,iv·ı '!~rnizonu ile birleo:me · 

generallerinden meseli sevil 
fırkası kumandanından takviye 
kuvvetleri almaktadar. 

Havas ajansına Cebelütta
nktan bildirildiğine göre bir 
torpido AloezirRs açık!arana 

gelmiş ve birkaç top atmıştır. 

/spa1, ıada ıs ·a11cılaı an brı gıup 

maksadiyle bu şehre doğru yü- ı Altıncı topta k19laJar ve resmi 
rümeğe başlamıştır. Asilerin bir binalar beyaz bayrak çekmiş· 
kısmı da bir torpido muhribi lerdir. 
refakatında Alcezirasa gelmi~- Marsilya, 19 (A.A) - Bura-
lerdir, ya gelen haberler Barselonda 

GEMiLER ASiLERE GEÇTi karışıklıklar vukua gelmekte 
Ayni gazetenin Rahat muha· olduğu merkezindedir. Tafsilat 

birinin bildirdiğine göre, Hü- mevcud değildir. Zira mubabe-
kümet tarafından Melillaya gön- rat münkatidir. 
derilen gemilerin üçü asilere il- ISY AN EDEN ŞEHiRLER 
tibak etmiştir. Bir dördüncü Paris, 19 ( A.A ) - Havas 
gemi de Lorache limanına gel- ajansının Rabatdan bildirdi-
miş ve derhal asilerle muha· ğine göre, General Franco 
berata girişmiştir. neşrettiği bir radyoğramında 

General Frapco Melilladan Endillüs eyaleti ile ValladoJid 
iayanı idare etmektedir. Sanıl· ve Turgos eyaletlerinin ihtilale 
dığına göre isyan etmit olan iştirak etmiş olduklarını bildir-
kıtalar vaziyete hakimdir. Ve mektedir. 
nizamı muhafaza etmektedirler. Madrid, 19 (A.A) - Hükü-
General Franco bizzat ispanya metin radyo ile neşrettiği bir 

beyannameye göre, kabinede 
yeni bazı degişiklikler yapılmış 
başbakanhk ile bahriye bakan
lığına Jose Giral, dahiliye ba
kanlığına da General Pozas 
getirilmiştir. 

Cebellüttarık 19 (A.A) -
Havas ajansının muhabiri, Is
panyol kıtaatı yüklü 12 gemi
nin Fusın lspanyol mıntakasına 
hareket için emir almış olduk
larını bildiriyor. 

Haber alındığına göre, bu 
mıntaıcada ihtilalciler vaziyete 
bakim bu:unmaktadırlar. 

Paris 19 (A.A)- Madridden 
yarı resmi bir menbadan dün 
altşam alınan bir telgrafnamede 
hükfımefn vaziyete tamamiyle 
hakim bulunduğu ve dört ge
neralin tevkif edilmiş olduğu 

bildirilmekte idi. 
Asiler liderinin binmiş o!duğu 

tayyare hükumete sadık kuv
vetlerin el"ne dfişmüştilr. 

GARNiZONLARIN iSYANI 
Paris, 19 (A.A) - Dün ak

şam gelen haberlerde Mc illa
da ve r aclrid eyaleti garni
zonlarının bir ço~unda askeri 
kargaşalıklar çıkmış o!duğu 
b'. ldirilmekledir. Melilla ve Ce· 
utada memnuniyetsizlik alamet
leri gösterilmekte idi. Zabitler 
isy1'n etm · şlerdir. Melilladaki 
kuvvetlerin başkumandanı ge
neral Romaleres zabitleri top· 
Jarnış ve kendilerini vazifele
rini ifaya davet etmiştir. 

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

Albay Solano . kumandayı 
eline almış ve bu esnada şe

hirde bir yangın çıkmıştır. 

SiviJ muhafızlardan bir zabit 
sosyalist ve komünist gençle
rin yardımile isyanı bastırmağa 
teşebbüs etmiştir. 

Emin bir menbadan bildiril
diğine göre, bükümet kuvvet-
leri asileri inhizama uğratmıı
lar ve isyan etmiş olan zabit-
ler Franmz Fasına kaçmışlar
dır. Asilerin Ibarik yarım ada· 
sına çıkmalarının önüne geçil· 
mek için Fas sahillerine bir .. 
takım harb gemileri gönderil
miıtir. 

Burgoz ve Pambaleneide 
kargaıalıklar çıkmıştır, Mad
ridde sük6n hükilm sürmekte 
olub kuvvetli polis müfrezeleri 
motörlü kuvvetler ve Sosyalist 
ve Komünist milisleri mütema
diyen sokaklarda devriye gez
mekt~dirler. 

KABiNE DEGIŞTI 
Madrid, 19 (A.A) - Kabine 

de tadillt vücude getirilmiştir. 
Yeni kabinede cumhuriyetçiler 
birliğine mensub nazırlar ile 
sol cenah cumhuriyetçileri par-

Sevil telsiz istasyoot1 aynı 
zarnanda sivil muhafızların pat
layıcı maddeler taşıyan 14kam• 
yonu zaptettiklerini bildiriyor. 
Yirmi beş ıoför ve amele telef 
olmuştur. 

Asiler Suta ve Sevil' de, elle
rinde silahları olan kimseleri 
silahlarım vermeğe davet et
mişlerdir. Bu emire itaatsızbk 
edenler ağır cezalara çarptm
lacak1ardır. 

General Franko dün halkın 
alkışları arasında sivile girdi. 

dahili muharebenin umumileş -
meğe başladığı şu günlerde 
halkı silahlandırmak üzeredir. 
Asturiden payitahta, rejimi mil· 
dafaa için 6000 maden amelesi 
gelmiştir Hükümet, bugün öğ· 
leden sonra halka ve orduya 
hitaben birçok telsiz neşriya

tında bulunmuş ve halkla tema
sını muhafaza etmiştir. Bu 
neşriyatın Jirol kabinesinin 
teşekkülünü, faşizme karşı 

sonuna kadar mücadelede 
devam azmine müstenid ol-

/spa11yada isyan lıfldise/etilıden bir intıba 
tisine mensub 3 ve milli cum- Kadiks istasyonu bildiriyor: doğu bildirilmiştir. 
huriyetçiler partisinden 3 nazı1 General Jazepino'nun kararı Halkçı partiler hüKümete 
bulunmaktadır. Yeni harciye üzerine ellerinde silah taşıyan merbutiyetlerini tekrar etmiş-
nazm B. Justine Ascarate 39 kimseler, hususi eşhasa suikast- lerdir. Halkın silahlandırılma-
yaşında olub cumuriyeti tesis lar tertib ettikleri, Umumi veya 
etmiş olan partiye mensuptur. hususi binaları tahrip ettikleri 

ASiLER KAZANIYOR takdirde derhal idam edile-
Tanca, 20 (Ö.R) _ Sevil ceklerdir. 

telsiz istasyonu general Franko, Grevler ve sendikaların top· 
laotıları yasak edilmiştir. 

general Kampo Dello'ya gön- TAYYARELER TAHRIB 
derdiği bir telğrafı neşrediyor. EDiLDi 

General bu telgrafında En- Tetvan'daki lspanyol bava 
dülüs, Valansi, Burgaz, Aragom kuvvetleri isyane iştirakten 
vilayetlerile Kanarya ve Balear imtina ederek bütün tayyareler 
adalarının bütün garnizoolarile tahrib edildiler. Bir hükumet 
asilere iltihak etmiş olduklarını tayyaresi Tetvan ali komiserlik 
bildirmektedir. Telgraf şu nok- binası üzerinde uçuşarak bom-
taları ilave ediyor: balar attı. Yirmi maktul vardır. 

ÖLÜLER VAR Bir çok yerliler kırlara kaçtı. 
- Tetvan'da lspanyol ordu- Eşraftan bir heyet, komiserlik 

ıunun ıerefli garnizonunun ku- binasını ziyaıet ederek son 
mandasını elime aldığım ıu sı· hadiseler münasebetile protes-
rada Fasan ve lspanyadaki bil· tolarda bulundular. 
t&n garnizonlara en hararetli HALK SiLAHLANIYOR 
tebriklerimi bildiririm" Madrid 20 (Ô.R)- Hilk6met 

sine devam edilecektir. Amele 
milisleri rejime sadık kalan 
kuvvetlerle nizam ve asayiıi 

.emine uğraşmaktadır. 

PAYTAHTA 
YÜRÜYORLAR 

Barslon ve Falakadaki asilerin 
hükfimet memurlarına teslim ol

dukları öğrenilmiştir.Asiler Sen 

Sebastiyende de inhizama uğ

ramışlardır. Hükumet Sevoyi 
ve Ladroni kuvvetlerinin pay

taht üzerine yürüdüklerini tek
zib etmiıtir. 

Bir çok askerler, aıi zabit· 
lerini terkederek Cumhuriyeti 

mlidafaa için ayaklanmıılardır. 

Bir çok asiler Fransız topra· 
ğına iltica etmiılerdir . 
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Kamptan dinen genç er,ler dUn Cumhuriyet meydanına giderek çelenk bıraktılar ve söylevler verdiler. Yukarıda dUnkU tirenden Uç intiba görüyorsunuz. 


