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KUMANDA E'ITiGt-------.. ,..... _______ GENERAL 

ayramiç fırkası, halkın se inç 
yaşları arasında Boğazlara girdi 

işgal çok muhteşem oldu. Yüz · tayyare, · başta Yavuz zırhlımız olmak 
üzere donanmamız ve topçu kuvvetlerinıiz törene iştirak etti 

Çanakkale, 21 (Yeni Asır muhabl
tlnden)- Çanakkale, bu sabah ,atakla 
beraber emsalsiz bir heyecan içinde 
Çalkanıyor. General Hüseyin HUsnU
nUn kumanrtası alllnda bulunan Bay
tamıç fırkasının kahraman askerleri 
halkın co,kun tezahUratl arasında 
Çanakkaleye glrdller. Askerlerimiz 
)Ollardan ve evlerden atılan çiçek 
b11ketlerl, yafa sesleri ve sevinç göz 
»a9ıarlyle karfılandllar. 

bulunuyor. Yavuz zırhhsı ve Hamldlye 
kruvazörlyle Hızırrels ganbotu Ça
nakhalede; Kocatepe ve Adat~pe tor
pltoları KUiede; ve denlzaltl gemileri 
filosu Maydosta demirlediler. 

Ezlneden hareket eden topçu kuv
vetlerlmz de, gayri askeri n ıntakayı 
lfgal altına aldllar. 

Dakikadan dakikaya büyüyen heyecan son-
111ıdur. Halk ıenlik yapmakta, bu büyOk zaferin 
~~~k yaratıcılannı alkışlamaktadır. A kıam aaat 
~e muazzam bir miting yapıldı. Hatibler 
ç.n&kkale halkının minnettarlıklar1nı ifade 
ettiJer. 

Çanakkale, 21 ( Yeni Asır muhabirinden) - ıehri tlzerinde ve Boğazların her tarafında 
Gayriaskeri mıntakanın iıgal merasimi çok silrekli uçuşlar yapblar. 

TAYYARE FILOLARIMIZ 1 etidir bnlunuyordu. Tayyare filolan Çanakkale 

mubteıem oldu. Merasime lzmirden, Eıkiıehir- Çanakkale at (Yeni Aeır muhabirin
den ve btanbuldan elen yllz tayyaremiz ittirAk den - Kahraman tllomuz;aopazlarda 

Çanakkale, 21 (Yeni A~ır muhabirinden) -
Y ann (bugün) boğazların müdafaası uğrunda 

hayatlannı vermiı olan mukaddes şehitlerimizin 
habraları taziz edilecektir. Çanakkale tehitlik
lerine merasimle çelenkler konulacakbr. 

Çanakkale, 21 {Yeni Asır muhabirinden) -
Şehir ıevinç içinde yüzilyor. Gece büyük fener 
alaylan yapıldı. Bu telgrafı çektiğim saatte 
coıkunluk devam ediyor. 

Zaferinıiz . -.. 
Sulh davasının da 
~aferi olmuştur .. ~ 

Montta konferauı, milletler 
•raıı miinaıebetlerde, JeDİ bir 
dt•rin başlangıcı sayılabilir. 

iki asra yakan zamandanberi 
dünyanın en dikenli meseleleri 
arasında yer alan boğazlar di
~aıının, birbiriyle uyuşruaz zan
btiilen tezler arasmdaki görüş 
~t menfaat ayrılıklarını ortadan 
aldırmak suretiyle halledilmiş 

<>lnıası hiç bir konferansa nasib 
~~l!lıyan bir takım parlak teza-

Urlere yol açmıştır. Ayni za
lllanda sulhu samimiyetle iste
rtnlere göstermiştiş ki, dürüst
htlk ve meşruiyet yollarıyle 
•lledilmiyecek bir dava mev· 

C:tıd değildir. 
k konferans mesaisine başlar
ı. tn tezimizi teveccühle karşı-

Yan devletler, davamızın kat'i 
a.f erini ilin eden Boğazlar 
lllnkavelesi imzalanırken de 
ay . 

nı teveccüh ve muhabbeti 
f~•termiıler, içlerinde en küçük 

•r tüpbe iz( kalmadığını 
~eJdana koymuşlardır. Böy
tce emniyetine kavuıan yal· 
;ı rüzel vatammız detildir. 
A 6tGn Karadeniz devletleri, 
la lcdeniz sulbunun bakasmda 

1 •Y.ati menfaatleri olan dev
ttler ve nihayet bütün Avru-
;- •~lhun candan bekçisi olan 
flrkıyeye itimadm umumileş-

~'Iİnden doğan bir ferahlığa 
~"11f1Duşlardır. Delegasyon 

''••• . . d . erının nutuklann an bu 
'•tdan huzurunu sezmekteyiz. 

. Tiirkiye, tarihinin hiçbir dev· 
~~ . e bu kadar coşkun bır 
:'lllpatiyle karşılaşmamış, Türk 
ı'~n~n bu derece parlak bir 
' trı görülmemiştir. 

1 
~Undan ne kadar gurur duy

'• ' ne kadar sevinsek yeri 
•rc1ır z· lı 0 h0 

•• Ilı • ıra şan tarı ımızın 

dttdeniyet beıiği olan eserlerine 
-·~•~arak yeniden bayat bulan 
.. ' etınıiz için bu umumi iti-

•d havası kadar övünç ve
- Sonu 2 mcı salllf tae -

18evke1. .B:l.1•h:ı 

Bahriye silahendazları 

Dün sabah Bozcaada ve 
lımozu · işgal ettiler .. 

Atatürk cihan 
hitab 

efkarıumumiyesine 
edeceklerdir 

Ankara, 21 (Hususi Muhabirimizden) - Kamutayın önümüzdeki 
30 Temmuz Pefşembe günü yapacağı fevkalade toplantıda 
Atatürkün Boğazlar mukavelesinin imzası dolayısile Türk milletine 
ve Cihan efkara umumiyesine hitaben mühim bit nutuk iyrad 
edecekleri söyleniyor. 

Istanbul, 21 (Yeni As1r muhabirinden) - Boğazlarımız askeri 
mıntakasına dahil bulunan lmroz ve Bozca adada Yavuzun ban
dosu başta olduğu halde bahriye silah eodazları tarafmdan işgal 
eeildi. Adalar halkı askerlerimizi sevinç)~ karşıladı '.ar. 

lstanbul, 21 (Yeni Asır) - KaradE"niz boğazında gayri askeri 
mmtakanın işgali sabah saat üçde tamamJaodı. 

- Sonu 3 üncü şahıfede · Türk oıdusu iniş, çıkış demiyerek daima hedefe ulaşmışltr 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Dün zafer mitingi yapıldı 

On binlerce lzmirli C. 
meydanında toplandı •. 
Hatibler halkın coşkun sevincini 

nutuklar söylediler aksettiren 

Dün arılma tö1eni yapılan Kordonda vali kordelq•i k~ivor 
Beğazlar mukavelesinin Mon- Şehir bu mllnasebetle bay· 

tröde imza edilmesi ve boğaz- rakl~rımızla baıtanbaıa bezen· 
ların dün kahraman ordumuz · 1' d k . 
t f d b·ıf··ı · 1 dil · mıf, ıman a ı vapurlar me-ara ın an ı ıı ııga e mıı . . 
olması hasebile dün de tehri· rasım giinlerıne malmıs bay-
mizde büyük ıenlikler yapıl- raldarla donahlmlfb. 
mı,br. - &nu 1 üıd lllAJJttll -

LONDRANIN VERDIGI 
BiR HABERE 60RE 

•••••••••••••••••••••••• 

Asiler 
Madrid 

Şehrine girmiş 
• 

Uzbondan verllan haber 
Bunun tamamen aksidir 

Londra 21 ( O. R ) - Şim
di Cebelüttarıktan alınan bir 
habere göre General Franko
nun idare ettiği isiler Madri
de girmişler ve idareyi ele al
mı,lardır. 

Lizbondan verilen bir telıiz 
haberi ve iıyan eden ordunpn 
tam•nıen denecek derecede 
partiyi kaybettiğini bildirmek· 
tedir. Muhtelif menabiden alı
nan haberleri, henüz telif et
mek mümkün olamamışbr. 

Madrid 21 < Ô. R ) - Asi 
General Franko neşrettiği bir 
beyannamede ispanyayı komll· 
niat tehdidinden kurtaracağını 
bildiriyor. General Molla da 
bir beyanname neırederek biz· 
zat umum erkAnı harbiye rel· 
sinin idare ettiii iıyan hare
ketinin baılıca hedefi ispanya• 
da konillnizm faaliyetine niha
yet •ermek oldu;una illa edi
yor. 

Konferansta son celse 

Mukavelemiz altın ka
lemle imza edildi 

Başta Dr. Aras olmak üzere murah
haslar nutuk söylediler 

Dr. Aras : Oükıltrn 
Montr6 20 (A.A)- Anadolu 

Ajansının hu1111t muhabirinden: 
Biraz senra da Atattlrk Ttır

kiyeainin parlak bir zaferine 
daha uhne olacak olan Montrö 
palu ote6nin blylk aalonUD· 

dayız. Saat 22 de yapılacak 
imza meruimine daha zaman 
•at. Tarihi bir bidisenin geç
mek üzere olduğu bu salon 
henüz bomboı, blltün .iıurahhas 
heyetler şu dakikada dış iılcri 
bakammızın diğer bir salonda 
vermekte olduğu büylik bir 
ziyafette bulunuyorlar. Bir baş· 
ka salopda da matbuat namına 
gazeteler mllmesıillerine bir 
ziyafet veriliyor. 

Ortadaki b018k avizenin 
yllılerce ampultl albnda blitün 
salon ziya tufanı içinde yüzü 
yor. Salonun yanıı murahhaa
Jann oturacaklan yeıil masalara 
verilmittir. Her tarafı parlak 
bir surette tenvir edilmiş olan 
Montrö pala11D yan ve ön lca
pıları cıvannda polislerin dolaş
bklarıoı jöriiyoruz. 

- Sl>Rn altına '$OyJada -



Zaferinıiz .. -. 
Sulh davasının da 
zaferi olmuştur ... 

- Baş tara/ı J inct sahi/ede -
ren birşey tasavvur olunamaz. 
Bugün kazandığımu emniyetle 
sulh içinde çalışma ve gelişme 
kuYYetimiz birkaç misil artmış
br. Türk adı daha bir defa 
centilmenliğin, doğruluğun, asa
letin remzi olmuştur. 

Montröde yer alan mürabhas
larm cemilekar sözleri bunu 
kifi derecede gösterdi. Türke 
ve vatanımızın mukadC\eratını 

idare eden büyük şeflerimize 
sonsuz bir itimadın en parlak 
misalleri verildi. Hele büyük 
dostumuz Tilüleskonun sözleri 
bu emniyetin canlı bir ifadesi 
olmak bakımından, atalar 
sözü gibi, nesiHerden nesillere 
intikal edecek bir şaheseıdir. 

Dostluk ve düşmanlık bir 
kelime farkından başka birşey 
midir ? Küçük bir kelime farkı 
ki milletlerin taliine, mukadde
ratına hakim oluyor. Asırlarca 
Türkü düşmanlık timsali şek
linde gören milletler şimdi onu 
en büyük dost olarak selamlı
yorlar. Bu şekilde bir tarih 
değişiyor. Milletlerin talii ve 
mukadderatı değişiyor. Dost 
olmak için yaradılanlar nihayet 
birbirlerini buldular. Seviştiler 
ve ilelebed sevişeceklerdir. Zira 
Türklen <!aha samimi, daha merd 
ve daha vefakar dost olmaz. 

Mazide anlaşmayı imkansız 

kılan şuursuz bir siy&samn kur
banı idik. Bugünse güneş ka
dar parlak realitelere dayanan 
şuvrJu bir anlayışla aklı 

selim;n ortaya koyduğu örnek
lerle karşı karşıyayız.O örnek
ler ki, her fırsattan istifade 
ederek Türkiyenin bütün mil
letlerle dost geçinmeğe, pasifik 
teşriki mesaiye bnrnk kıymet 
verdiğini, bu uğurda feda
kirlıklara katlandığını, bu ıi· 
yaseta varlığının ayrılmaz bir 
ifadesi yaptığına göstermiş
tir. Türkiye en hayati kıy-
met taşıyan davalarında bi
le bodgam olmamıştır. V&tana-
mızm emniyetini korumak is
terken başka milletlerin bayati 
ihtiyaçlarına emniyet haklarına 
göz yummuş değiliz. Bunun 
içindir ki, davamız bir sulh 
davası şeldinde alkışlanarak 

zafer bulmuştur. Güttüğümüz 
yol beynelmilel münasebetlerin 
tanzimi ve günden gün~ ge
nişliyen ihtilafların halli bakı
mından diğer devletlerin de 
takibinde aldanmıyacakları bir 
yoldur. Dileriz ki bu örnek
ten istifade edilsin .. 

Ş evk.e't Bilgi.n. 
-. . -

Burnovada 
Miting yapıldı 
Dün akşam Burnovada Cum

huriyet meydanında Bumovah
lar büyük oir miting yapmış

lardır. Bütün teıekküUer ve 
talebeler bu mitinge iştirak 
etmişlerdir. 

Burnova nahiye müdürü Şe
fik Erol boğazlar hakimiyeti 
hakkında bir nutuk söyJemis; 
geceleyin fener alayları tertib 
edilmiştir. 

Halktan bir grup general 
Rasimi ziyaret ederek orduya 
sonsuz hayranlıklarını bildirdi
ler. Burnovalılar yurd büyük
lerine bağlılık ve tebrik tel
grafları çekmişlerdir. 

Nişan 
Gazetemiz muharrirlerinden 

Muammer Balcı ile general 
Faik kızı ve general Subhi 
baldızı Hadiyenin nişan mera· 
simi akraba ve yalcın dostla
rının iştirakile çok samimi bir 
şekilde icra ktlınmışbr. Tara
feyne saadetler dileriz. 

ŞEDİR B~~E~L~Rİ 
- ----- ~ 

Çamaltı Tuz şehrinde Birinci Kordon caddesi 

Sofra tuzu fabrikasının inşaat bitti. Dün cadde-
açılma töreni var nin açılma töreni yapıldı 

Törende 
Rana 

Ali inhisarlar Vekili 
hazır bulunacaktır 

Liman işletme ideresi tara
fından 160 bin liraya yakın bir 
para sarfiyle inşa edilmiş olan 
birinci kordon caddesinin açıl-

Baştan başa yeniden tesis 
edilen Çamalh Tuz şehrinde 
inşa olunan sofra tuzu fahri· 
kasının açılma töreninin Per
şembe günü Gümrük ve inhi
sarlar Vekili Ali Rananın mutlu 
elife yapılması muhtemddir. 

lanın gayyur müdürü mühendis ma töreni diln öğleden sonra 
Sezaiyi takdir etmek bir borç- vali Fazlı Güleç tarafından ya-
tur. pılmıştır. 

Sofra tuzu fabrikasmm açılma t Açılma töreninde Vali Fazlı 
merasimi için inh!sarfar umum Güleç, Mevkii müstahkem ku-
müdürü Cavid dün akşamki mandam General Bürbaneddin, 
Bandırma ekspresil lstanbnl- Belediye reisi Dr. Behçet Uz, 

Bunun için Tuz şehrinde 
büyük hazırlıklar yapılmaktadır. 

dan şehrimize gelmişler ve Müddeiumumi Asım, Emniyet 
istasyonda karşılanmışlardır. müdürü Feyzi Akkor, Belediye 

Tamamen Türk mühendis ve 
işçilerinin emeği ile vücud bu
lan Tuz şehrindeki modern ve 
mükemmel tesisat göğüslerimizi 
iftiharla kabartacak mahiyette
dir. Bunda muvaffak olan Tuz-

Meraf\İme riyaset edecek olan reis muavini Suad Yurdkoru, 
Gümrük ve inhisarlar Vekili liman işletme idaresi müdürü 
Ali Rana da dün Ankaradan Haşmet ve daha bir çok zevat 
lzmire müteveccihen hareket 

hazır bulunmuşlardır. etmiştir. Bu akşam Basmahane 
Kordonun konak cihetindeki istasyonunda merasimle kerşı-

lanacak tır. medhaline yapılan bir tak bay-......... 
Hükumetin tensibi 

Futbolcular da olimpyad 
oyunlarına iştirak ediyor 

Hükumetimizin tensibi üze· 
rine futbol ve bisiklet takım
larımızın da BerJin olimpiyad
larına iştiraki kararlaşmış ve 
Türk Spor Kurumu başkanlığı 
aşağıda yazdığımız hususları 
bildirmiştir. 

1 - Memleketimizde spor 
barekihnı yakından alaka ile 
takip eden yüksek hükiimeti
miz futbolcularımızan Boçkay 
ve Yugoslav takımlariyle 

yaptığı maçlarda kazandıkları 

neticeler ve oyunlarda genç
lerimizin gösterdikleri gayret 
ve muvaffakiyet olimpiyad
da Türk varhğını göster
meğe müsaid bulunduğun• 
dan, . bunların ve bunlarla 
beraber bisikletçilerimiz n de 
müsabakalara iştirak ettirmek 
6zere olimpyada gönderilme
lerini tercih ve tensip eyle
miştir. 

2 - Sporda yenmek kadar 
yenilmek de tai>ii ve caiz ol
ğuna ve futbolcularımııan son 
oyunlarda gösterdikleri gayret 
ve muvaffakiyet de baki-

katen şayanı takdir ve if-
tihar bulunduğuna göre, 
olimpiyadda bayrağımızı temsil 
etmek üzere futbolcularımızın 
da gönderilmesine hükumetimi· 
zin karar vermiş bulunması 

elbette haz ve memnuniyeti 
mucib bir keyfiyettir. Türk 
sporculuğu namına sevgili hü
kumetimize şükranlarımızın ar• 
zını bir vazife biliyorum. 

3 - Şu karara göre, artık 
olimpiyada gidecek sporcuları
mızın kat'i tertip şekliyle mik
darlarına şu veçhile tesbit ve 
ilin mümkündür: 
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Güreş 12 
Eskrim(er.) 6 
Eskrim(ka.) 2 
Yelken 4 
Besketbel 10 
Futbol 19 
Bisiklet 58 
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••••• 
Yangın başlangıcı 

Evelki gece Karşıyakada 
Muradiye sokağında Ali karısı 
Makbule muhbahda kahve ka
vururken bacadaki kurumlar 
ateş almış ve yangın başla
mış-ır. Yetişen itfaiye tarafın· 
dan yangın söndürülmüştür. ... . . . . . . . 

Çakı ile tehdit 
Çorakkapıda Gaziler cadde

sinde çoban Namık ile çoban 
Ali arasında kavga çıkmış, 
Namık çakı ile Aliyi tehdit 
etmiştir. 

Feci bir ölüm 
Çeşme kazasında kara sula

rımızda sünger avlıyan dalgıç 

Ali isminde bir genç taham
mül edemiyeceği bir derecede 
fazla çalışmak ve deniz dibinde 
eok kalmak yüzünden ağız ve 
yüzünden kan fışkırmak sure
tiyle feci bir şekilde ölmüştür. 

"' 1 1 1 • 1 1 • 

Elbl•esl çahnmı' 
Mısırlı ca.ddesinde Akif kızı 

• 
Fatmanın evine giren hırsız 
tarafından kocasının bir takım 
elbisesi çalınmışbr. 

1 
TAYYARE Sineması 3USI 

Bu hafta iki çok güzel filim birden 

Bir sevgili 4 delikanlı 
jenny Jugo ve Theo Sbal tarafından çevrilen Almanca 

sözlü, şarkılı ve danslı büyük komedi 

KARYOKA 
Tekrar edilmesi için binlerce kişinin müracaat 

ettikleri şaheser filim 
FiYATLAR 111 - 20 - 30 KURUŞTUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Her gün 16-19,35 Bir sevgili dört delikanlı 17,35 - 21,15 
Karyoka .. Cumartesi ve pazar S?ünleri 14 te Karyoka 

raklarla ve defne dalları ile 

Zabıta haberleri: 
Çocujiu yaralamı' 

Kemeraltmda Şamlı sokağın-

da seyyar satıcı Ahmed, yük
lü köfe ile giderken arkasın-

dan köfeye asılan ismeti to
katlamış ve yere düşürerek ya
ralamıştır. 

Blrblrlerlnl yaraladllar 
Turanda yağ fabrikasında 

aşçı çırağı Mustafa ile Sadık 

arasında balık meselesinden 
kavga çıkmış, Mustafa biçakla 
Sadığı yaralamıştır. Sadık ta 

aynı biçakla Mustafayı sağ bi
leğinden yaralamıştır. 

Araba devrlldl 
Karşıyakada Bostanlı istas

yonu sokağı:ıda Konyalı mus
h l a oğlu Ahmet, kendi ara• 
basiyle Karşıyaka istasyonuna 
patlıcan görürürken idaresizliği 
yüzünden araba devrilmiş ve 
kendisi altında kalarak başı 
ile belinden yaralanmıştır. 

Parası çahnmış 
Konak otomobil taksi yerin

de 122 numaralı otomobil şo
förü Yusufun çekeli cebinden 
l 6 lirası çalınmıştır: Yapılan 
tahkikatta Yusufun akşamdan 
sarhoş olduğu ve çalındığını 

iddia ettiği paranın , otomobil 
sahibi Hüsnüye ait olduğu an• 

laşılmışbr. Tahkikata devam 
ediliyor. 
Arabacının dlkkatsizllğl 

Kemeraltında Tuzhane so
kağında arabacı .Ibrahim, taş 

yüklü arabasını Osman oğlu 
Besime çarptırmış ve bacağın
dan yaralanmasına sebebiyet 
vermi~tir.Arabacı tutulmuştur. ......... 

Türkiye • .Lı\ vusturya 
kleriogi 

Türkiye - Avusturya klering 
anlaşması dünden itibaren me-

riyet mevkiinden kaldırılmış
tır. Bundan sonra Avusturya 
emteasından umumi tarife üze-
rinden gümrük resmi alınacaği 
şehrimizdeki alakadarlara bil
dirilmiştir. 

·- 1111 

Bir cinayet davası 
Burnavamn Naldöken kö· 

yünde Zeynel ve Azizi öldür
mekle maznun lbrahim ve Ka
zımın muhakemelerine dün 
ağırcezada devam edilecekdi. 
ince kulak lbrahim adındaki 
bir şahid arandığı halde bulu
namamışh. mahkemece bu şa
hidin buldurulmasına karar ve
rilmiş ve muhakeme baıka bir 
güne bıraktlmıtbr. 

süslenmişti. 
Baştan başa çekilen kordela

nın yanında yer almış olan süel 
muzikamn çaldığı istiklal mar
şiyle merasime başlandı. Saygı 
ile dinlenen istiklal marşından 
sonra vali Fazlı güleç Haşmet 
tarafından kendisine verilen ma
kasla kordelayı kesmeden önce 
kısa bir nutuk söyliyerek cum
huriyet hükumetinin feyizli eser
lerinden bahsetti ve alakadar 
başancılara teşekkür etti ve 
müteakiben kordelayi : 

- Cumuriyetin feyizli eser
lerinden birini daha açıyorum, 
c\iyerek kesti. 

Davetlilere limonatalar ikram 
edildi ve merasime nihayet 
verildi. 

1 
Küçük haberle 

ilk kuru Uzum 
Hocazade Ahmed ticaretha

nesi tarafından yetiştirilen bu 
senenin ilk kuru üzüm mahsu
lü lzmire getirilmiş ve Türko
fise verilmiştir. Bu nümune 
çok nefistir. 

Yumurtalarımız 

Madrid Türkofis şubesinden 
gelen malumatla ispanya kon· 
tenjan listesinde Türkiye yu
murtaları için 10 b\n kental 
müsaadesi verildiği bildiril
miştir. 

' .. 
Sovyetlerin ---En büyük traktör 

fabrikası 
Ural mıntakasında Çelya• 

binsk'te Stalin adana inşa olu
nan traktör fabrikası faaliyete 
geçeli üç yıl olmuştur. 

Tırtıl tertibatı ile yürüyen 
büyük kuvvette traktör imal 
eden bu fabrika, - ki dünyanın 
bu alanda en muazzam fabrika
larından birini teşkil etmekte
dir-, 1935 yılında 20.450 trak
tör imal etmişti. içinde bulun
duğumuz yıl zarfında ise 29.000 
traktör imal edecektir. 

Bu üç yıl içinde faLrika, ima
lat alanında birçok yenilikler 
ve kolaylıklar meydana getir
miş, iş verimini f azlalaşhrmış 
ve bu suretle binnatice trak· 
törlerin maliyet fiatını azalt
mağa muvaffak olmuştur. Ne• 
tekim üç yıl içinde bu fabrika
nın imal ettiği traktörlerin fiatı 
üç misli bir tenezzül göster~ 
miştir. 

Fabrika son zamanlarda, di
zel mot&rü ile iıliyecek trak
törlerin imali meselesini tam 
surette hallederek bunu bir 
hakikat haline getirmekle meş
gul olmaktadır. Planları hazır
lanan ve tecrllbeleri yapılmak
ta olan bu traktörler ucuz ve 
ağır yağ ile işliyecek ve aynı 
zamanda şimdiki traktörlerin 
kullandıkları mıktardan % 35 
ili yüzde kırk nisbetinde daha 
az mevaddı müşbıile kullana
caktır. Dizel motörleriyle işli
yen bu ekonomik traktörler 
serisinin imaline yakında baş· 

lanacak ve ilk bin dir.el mo
törlil traktör fabrikadan bu yıl 
i ;inde çıkacaktır. 

Bu ucuz ve ekonomik trak
törlerin ziraat alanında çok 
büyük tesirleri görüleceği mu
hakkaktır. 

L KÖŞEMDEN 
Siyasi bir sima 
Dikkat ettiniz mi, siyasetin 

aldığı şu vaziyet ve hadiselere 
kadar birkaç senedenberi çok 
sevimli, merd, açık sözlfi bir 
sima belirdi. Avrupanın bir kö
şesinde, hemen de mütevazı 
bir millet olarak tanınan Ro· 
manyanın sevimli Titüleskosun· 
dan başkası o1mıyan bu si
yasi simayı; soyledikJerini oku
dukça; resmini görmeden 
evvel hayalim~e canlandır

mıştım. Tombu!ca, yuzunuo 
hatları daima tebessüm ediyor 
zannını verir bir şekilde, göz
lerinde vakar ve zeka, tavrında 
ciddiyet. .. 

Resmini görünce, bu hayal 
canlanışının inkisarına uğrama

dım, aşağı yukarı hayaJimde
kinin aynını buldum. 

Allah rahmet etsin; bizim 
Tunalı Hilmi az çok Titüles
ko'ya benzerdi. Doğru söyler, 
şakrak söyler, sözünü sakın

mazdı. 
Bu da onun gibi doğru söy

liyor, aç1k ve merdce konuşu· 
yor, zamanında tatlı şakalar, 

sevimli nükteler yapıyor. Bir 
zaman: 

- Avrupa baştanbaşa bir 
tımarhaneye döndü. 

o;yen bu sevimli siyaset 
adamı, bulunduğu her içtimada 
doğruluktan ve samimiyetten 
ayrılmadı, riyasız kendisini gös
terdi. Habeş impnratoruna: 

- Fellabl 
Diye haykıran ltalyan gaze

tecilere ağır ve vakur bir hi
tabla : 

- Ayıptır! Diye 
ihtar eden bu sempatik 

adamdı. 
Boğazlar meselesinde lngiliz· 

ferin bir söz değiştirme kom
binezonunu: 

- Merhaba kör kadı! 
Doğruluğile: 

- Siz iki türlü siyaset kul· 
lamyorsunuzl 

Diye tok ve merd bir sözle 
karşılamıştı. 

En nihayet mukavelenin im
zası sırasında Türkiyeye karşı 
kendisinin ve milletinin se•gi
sini zarif bir kelime oyunile 
izbnr e en Titülesko onu an
layan Türklerin kalbinde haki
katen sevgi ve samimiyetle 
dolu bir hürmet yaratmıştır. 

Ne olurdu Avrup:mın bütün, 
siyasi simaları da bunun kadar 
merd, saf, şen ve samimi ol· 
saydi, o zaman sulh, beyhude 
konferanslar, yalancıktan siya
.setlerle aramlma-ı, kendiliğin
den milletlerin kucağına rahat
ça çöker, dünya da; bu laf har
tusu martusundan, kuru gü
riiltülerden kurtulurdu. Ne fay
da: Beş parmak bir olmaz ki... 

TOKDIL 

Açık konu,ma : 
• ••••••••••••••••••••••• 

Çeşmede Bayan 
R. Bay E. 

Biz de size teşekkür ederiz, 
biz de sizin gibi kadirşinas 
müşterilerimizle iftihar ederiz. 
Bizim için yaptığınız canlı rek
lamlara çok minnettarız, Ecza-
cı Kemal Aktaş şimdiye kadar 
ne yapmıştır da lmıirliler onu 
sevmemiş bulunsun. işte m~· 
bur bahar çiçeği kolonyası, ıt· 
te yeni bir şaheser Zümrüt 
damlası, işte Gönül hepsini say· 
mıyalam. Elbet ( Yanık kremi ) 
de böyle bir eser olmuştur. 

Bu kremin anbalajı üzerindeki 
pilaj resmi nasıl kreme bir 
sembol olmuş ise deniz ve gü
neş yanağına karşı anide gös
terdiği tesir ve bilhassa ateşi 
alarak, serinlik vermesi bir hu• 
susiyeti olmuştur. Denize g ir
meden önce de sürüle bilir. 
Saygılarımız önlü Bayan ve Bay. 

HiLAL ECZANESi 



Danzigten sonra 
Almanya Memel ve Riga üzerine 

yürümeği tasarlıyurlarmı~ 

Son Telgraf. Haberleri 
Ziraat 

Lonclra, 21 (Ô.R)-Mancba- 1 
ter Guardian'm diplomatik 
•ahabiri Dancig meselesi hak· 
kında fUD)an yazıyor: 

Resmi tebliğ 1 

A k 1 
Vekili tedavi ediliyor 

s eri kıt'a arın işgali dün s::;:-te!~~ ;;;:.:et~·J: 
Dancig Nazileri ve üçüncü 

Ray,, Oanciğ şehrini Millatler 
cemiyetinin otoritesinden kur
tarmak için tam bir fikir itti
fakiyle hareket etmitlerclir. 

O••gv le u••zerı• tamamlandı Ziraat vekili Muhl;a·n aağhk 
durumu iyileşme:e yüz tat 
muştur. Vekile son bir tefÜ 
konulmut ve esasla surette 
tedavisine başlanmıştır. Yalan
da Ankaraya dönecektir. 

Acaba Almanya ve Lebiatan 
arasında bu meseleyi Milletler 
cemiyeti kadrosundan çıkar• 

IDak için bir anlatma yok mu
d11r? Almanya bugüne kadar 
lebiatana verdiği teminata sa-
dık kalmak niyetinde değildir. 
Baıbk memleketlerine ıulh yo· 
hayla hul6J edebilmek için Dan• 
Cİii bir hava ve deniz üssül
laarekesi haline koymağa ka· 
rar vermiıtir. Almanya Balhk 
deaiıinde ve Avrapanm fima· 
li tarkiainde prestijini yiikaelt
•ek istiyor. 

Gazete bu haberlere daya
llarak Almanyanın Dantzigden 
IODra Memel ve Riga &zerine 
JlrGy&p yllrDmiyeceğini ıoru· 

Jor ve endiıelerini burada 
le.kil etmiyerek Almanyanın 
Garpta da genitlemek emel· 
leri olduğunu iddia ediyor. 

Maachester, bu tebliikeler 

fiti/erin Veynzarda karşılanması 

meydanda oldutuna g6re, mil
letler cemiyeti konseyinin Al· 
m&nyaya lizımgelen ihtarda 
bulunması için derhal toplan· 
masını istiyor. 

Bahriye silahendazları 

Dün sabah Bozcaada ve 
lmrozu işgal ettiler 

Atatürk cihan 
hitab 

efkarıumumiyesine 
edeceklerdir 

- Btqtarafı 1 ind sa/ıi/ede -
lıtaal>al, 21 : Yeal Aaar ) - Pttontr6de TDrk diploma1isinin 

kazandığı bllyDk zafer lstanbul halkının coşkun ve candan teza· 
lı&rlerine vesile olmuştur. Dün geceden donanmağa başlıyan 
tehir bugün hakiki bir bayram manzarası göstermektedir. 

Halk her tarafta eğlenceler ve tezahllrler yapmaktadır. Va
Purlar Karadeniz boğazına kadar giden ve tezahürat yapan 
halkla dolu idi. Bugiin Edirne kapısındaki (Çanakkale ıehitleri) 
tehitliğinde, Beyazıt ve Taksim meydanlarında merasim yapıl-
lblftır. Aynca Beyazıt meydanında da muazzam bir miting ol
llauştur. 

Üniversite konferan" salonunda, binlerce dinleyici önünde 
konferanılar verilmiştir. Gece fener alayları yapılmıştır. Halkın 
tezahnrab sabahlara kadar sürmllıtür. 

Fransız parlamentosu toplanıyor 
Paris, 21 (Ô.R) - Bugün 6ğleden sonra parlamento mesaisine 

b~ılıyacaktır. Mebuaan meclisi iısizlikle mücadele için devletcc 
liriıılecek olan bllyllk iıler programını, ayan meclisi de Buğday 
Ofiai teşkili kanunu müzakere edeceklerdir. 

Lokarnocular topland! 
.L Londra, 21 (Ô.R)- Lokamo devletleri konferanaı 6nilmnz .. 
'leki perıembe g6nll Dovning Street'te toplanacakbr. Devlet· 
ler baıvekil ve hariciye nazırlan tarafından temsil oluna· 
talclardar. 

• 

SAFI AŞK 
- S4 - TUrllçeye çeviren : R. B 

Aukara, 21 (A.A) - Resmi ı 
tebliğ: 

Çanakkale Ye lstanbul bo
ğazlan mıntakasında timdiye 
kadar mevcud olan gayri as
keri mıntaka kaldınlmış Vf! bu 
mıntaka Türk ordusu tarafın
dan 21 Temmuz 1936 sah günü 
6ğleye kadar fiilen işgal olun
muştur. 

Ankara, 21 (A.A) - Genel 
kurmay batkanhğından: 

Cumhuriyetin mühim bir 
bapnaı olan boğazlardaki ha
kimiyetimizin iadesi veıilesiyle 
memleketin her tarafından or
dumuz hakkındaki gllven Ye 
sevgileri ifade eden tel yazıları 
alınmııtır.Bu gGzel duygulardan 
dolayı teıekkllrlerinın geçik
memesi için genel kurmay baı· 
kanlığı Mareıal Fevzi Çakmak 
ayrı ayrı kartıhk yerine bu 
teşekkürü bildırmeğe Anadolu 
Ajansı tavsit elmittir. 

Çanakkale, 21 (A.A) - Bu 
sabah bir süel kıt'a Bozcaada-
ya geçmittir. Hamidiye kruva· 

ÇanaltleaJenin ta11Jıt bir usmi 
z&ril de saat 10 da lmroza Ankara 21 ( A. A) - Bo· 
aıkerl bir kıt'a çıkarmıştır. ğazların ordumuz tarafından 

Memleket çok coıkun ve igal ve tahkimi olan Montrl 
sonauz bir heyecan içinde çın· mak••elainin imza• suretiyle 
lamaktadır. kanadan zafer yurdun her ta· 

Çanakkale, 21 (A.A)- Saat rafında coıkun!~kla . ve blly~k 
12 de kahramanlar diyan olan teza~Uratla tes ıt ~dılmekted .. r. 
Ça kk 1 1 Tn k d 1 

Partı teıekkfillennden, mılli 
na a e pn ı r or u a· . . 

. , cemıyetlerden ve dıier tetek· 
nnın kara, denız ve hava kıt • killerden parti genel aekreter-
alannı kucağında tutmakta ve lifine selen bir çok telgraflar 
cotkun bir heyecan ve aeYİnç bu meaut ,Unll kutlulamaktaclır. 
iıinde emaalaiz tezabtlrat yap- Ulu gazetui bu telgraflan 
maktadır. 11rasıyle neşredecektir. 

Tür ki yenin zaferi 
Dost Yugoslavyada büyük bir sempati ile karşılanmıştır 

Belgrad, 20 (A.A) - Avala Ajansi telefonla 
bildiriyor: 

Yugoslavya gazeteleri Montrade cereyan 
etmit olan hadiselere aid haberleri ve konferans 
müzakerelerinin zabıtlarını tafsilltlı olarak 
nqre me ft8trler. Yugoalavta gauteleri Tiir· 
kiyenin diğer milletler araaında aulb yolunda 
ve ne suretle mesai birliğinde bulunacağını 

meselesinin bir misalini irae etmiı olduğu teba
rüz ettirilmektedir. 

Gerek Belgradda gerek Yugoılavyanın diğer 
tchirJerinde Montra mukavelen•mesinin imzası 
keyfiyetinin yalnız Türkiye tarihind~ eseri ol
duj~ ehemmiyetle beyan olunmaktadır. 

Y"pslaYyamn laer tarafuulan A•rapanıa en 
m6him konferanalanndan birinde muvaffakıyet· 
lerin en m6himmini ibraz etmit olan dost ve 
müttefik Türkiye cumhuriyetine en acamimi ve 
en dostane tebriklerde bulunulmaktadır. 

göstermiş olan ilk millet olduğuuu ve bu mesai 
birlıği esnasında sulh muahedenamelerinin bnz.a 
abkimmı ne seretle yeniden gözden geçirmek 
icabedeceğini göstermiş bulunduğunu yazm k· Avala ajansı Montr6 konferansının bütün 
tadırlar. devamı müddetince Montra boğazlar konferan· 

Yugoslavya mahafilinde ve Yugoslav cfkirı sına müteallik olan btitün havadisleri Yugoslav· 
yanın her tarafında gerek _gazetelerle ve gerek 

umumiyesinde Türkiyenin hareket tarzı ile tam radyo ile neıretmiı ve Kemalist Türkiyenin 
olarak hakiki ve samimi surette sulha bağlı sulh sahasındaki faaliyetle icraatının ehemmi• 
bulunulduğu zaman ne suret e işe girişilmesi yetine işaret eylemiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Delegeler O~?u müfettişinin cenaz::si 

M ı .. d ıd 1 r Bugun Varşovada numa-on ro en ayrı ı a 
Montrö, 21 (Ô.R) - ~oğ~z- yişlere vesile olacaktır 

lar konf ~ransı delegelerı bır· 
birini mftteakib buradan hare· Varıova, 21 ( Ô.R ) - Ordu birinci müfettişi bir tayyare ka· 
ket ediyorlar Fransız lngiliz zasında ölmüıtür. Müfettişi nakleden tayyare denize dütmilştilr. 

A tr 1 • d 1 1' • dnn Cenaze meıasim'i yarın yapılacakbr. Reiıicumhur tarende hazır 
ve vuı • ya e ege en u bulunacaktır 
akşam gitmişlerdir· Litvinof Eyi haber· alan mebafılde temin edildiğıne g6re bu cenaze 
bugün hareket etmiştir. Titü· meras:mini takib edecek olan büyllk nllmayiılerde Lehistanın 
lesko daha birkaç gün burada deniz mahreci hakkında halkm dilekleri bildirilecektir. Ôlen ge-
kalacaktır. neral muhtelif Polonya deniz teşkilltlann n fahri reisi idi. 

nnm aksi bir ıeydi. Da• yİDmif, kibar bir adamdı. yetinizin ıemeresini almağa 
marlanndan blltlln kanı çeki- - Madam, dedi, Sizi tanı- baıladığınız zaman bugünkii 
lerek kalbine bllcum etti. Rengi mac:lığım halde ziyaretinize maaraflanma mukabil olarak 
Arardı. Elleri gevıedi. Kendini gelitimi affediniz. Ben Paris kazancınızdan yllzde muayyen 
kanape llıerine attı. Lorana operuının eaki tenoru ve pa bir luamını •ereceksiniz. Ara· 
kendini dllfilncelerioin beye- profedrtl Mutiyeyim. mazda bir mukavele yapabiliriz." 
camna kapbrmııb. Donunun - Sonra... Bitin bu •!deri derin bir 

Sonra eararh bir tavır takı· caıana aıkts. bllyllk bir buhran geçirdip• - Sonra teklifine zemin ha· t•ıkmlıkla dinleclim.Ôace benim· 
llarak ilive etti: - Ne dedin? anhyamac:lım. den habersiz bulunuyordu. zırlamak utediği belli idi. Gll· le alay ettiğini zannediyordum. 

- Hemencecik deiiJ. • iki Loraaa tatlı tath gllerek Lorans bu •izleri, onu kal- zel ..&eri çok aeveıim, dedi. Sonra anladım ki pek ciddi 
a.aeye kadar. cevab verdi: binden yarabyan bu tebditkir Onun içi11 de derslerimle inki· konuşuyor. 

Emmanüel batını kaldırank - Tasavvurum seni bu ka- sözleri niçin llylemitti? Elbet· taf edebilecek aaler aranm. Emmanüel sapsan keıilmit, 
-. dikkatle baktı. Sevdiği dar ıqırbyor mu güzelim. te ki makAc:lını iyzah edecek, Şerikim M. May'la Par~te bli· ODU dinliyordu. saz aöylemeğe 
icadının çehresinden içini oku· Öyleyse dinle de anlatayım. Emmanüelin sabtrı .. zlıkla bek· yGk bir konser heyeti teşkil muktedir değildi. Batını Lo-
lbe._ k d d"•n llkönce ıu kanapeye oturahm. 1 d" · · k · d •• B · · k ranıın omuzuna dayamıt din· "• ma sa ına ve "'"9unce· e ığı temınab verece ür. e ecegım. ana ıeıının ço leniyordu. 
lerine nüfuz etmek istedi. için- Şöyle biraz daha sokul. Vücu· Lorans ciddi ve şefkatlı bir kuvvetli ve gllzel olduğunu aöy• Lorana Emmanüelin bu sabit 
deıı bir tüpbe, vücuduna ihti- dundan yayılan sıcaklığı vü- tavr ile doıtunu kendine çeke· lediler. Glizel bir ses bir kos- halini kendisini daha iyi din· 
lbal vermek istemediği bir cudumda duyayım. Kaç gilndür rek devam etti: koca kapitaldır. Belki bu sesi temek arzuauna atfetmitti. An· 
t&pbe alevi geçti. Çabucak bunları anlatmak için seni sa· - Beni eyice dinle güzelim... nasıl kullanmak kabil olduğu· !atmakta devam etti: 
kendini toplayarak giililmsedi: hırsızlıkla bekliyorum. D&rt gün oluyor, bir sabah nu bilmezsiniz. Sizi dinlemeğe - Ona bulutlardan düşen 

- Peki nasıl glizehm? Emmanüel duyduklarına inan- ıüthanede sütlerin yağlannı geldim. Şayed bana haber ver· bir kadın gibi baktım. Mösy6 
Diye sordu. mak istemiyordu. inanmak iste· almakla meıguldüm. Anam dikleri gibi sesiniz aradiğım bu a6zlerinizden birıey anla-
- Şarkı ı6yliyerek .• miyordu ki yalnız kendisi için çağırdı: .. Loranı bir m6ay6 kudrette bir ıeı iıe az zaman· mıyorum dedim. O giildD ve 

ı.:~manüelin vlicudu bir elek- kıymettar bir hazine gibi aak· ıeni g&rmek iatiyor" dedi. Ba· da bUylik senet Ahibi olabilir· makAdını daha açıkça anlalb: 
~aa cereya111na tatulmuı gibi ladığı o tatlı sesi aevdiği ka· ıım dlndO. Sebebini tahmin ıiniz. Size teğanni etmeyi ağ· Loranı eaki tenorun kendi· 

Polonya davası 
Cenevre, 21 ( Ô.R ) - MiJ .. 

Jetler Cemiyetinin Danzigdeki 
yüksek komiseri oradaki vazi· 
yet hakkında benilz hiçbir 
haber g6ndermit değildir. 
Şimdilik bütün gCSzler VarfOYa, 
Londra ve Parise çevrilmiftir. 
Umumi kanaaate g6re Dantzis 
serbest tehrindeki vaziyet bak· 
kında bir karar ittihazı tepi»• 
bllallbu memleketlerden bek· 
lenmekteclir. 

lngiliz 
Kralı F ransaya 

gitmiyecek 
Paria, 21 (Ô.R) - Fransa 

hiktmu:ti, lngiliz kralının Kot
dazörii ziyaret ve orada bir 
mllddet kalmak hakkındaki 
kararını tehir ettiğindıen ha· 
berdar edilmittir. Filhakika 
lngiliz kralı, llkönce Kot Da· 
zörde bir deniz gezintisi yap· 
taktan sonra bu ıehirlerden 

birinde bir mnddet istirahat 
edecekti. 

Rusya da 
Bir uçuş rekoru 
Moskova 21 ( A.A ) - Dibı 

20 Temmnc:la Mo•ko•a Aa· 

tiyle 5/45 de M08k0ft Brentı 
denizi Fransova Jozef arazisi 
Çeliskin burnu kamcatkadaki 
Petro Pavlovski Amur 6zerin-
deki Nikolavsk Ruklovcita gii· 
zerglhı Ozerinde 10 - l 1 bin 
kilometrelik durak1tz bir uçuı 
baılamııtır. Ağır endüstri ko
miserliği tarafmdan tertib edi
len bu uçuş merkez enstitüsti 
tarafmdan yapılmıı olan Ant 
25 tayyaresi ile tayyareci Va-
lere Gekalof ve Juri Baidukof 
ve: gemici Aleksandr Boliakof 
iıtirik etmektedir. Saat 14,25-
de Tayyare Brentz denizine 
varmışbr. Saat 22,10 da Mos• 
kovadan itiboı en 2697 katede-
rek Çeluskin burnuna doğru 
uçmakta idi. 

Sulh parolası 
Cenevre, 21 ( 0.R ) - la· 

viçre cumhur reiıi mühim bir 
nutuk iyrad ederek bütün dün
yaya sulh parolası vermiştir. 

Emmanilele gelince o da 
metresinin 86zlerini ancak iti· 
debiliyordu. Biraz &ıce naaal 
aevinç çılgını iıe timdi de 6y· 
lece iatirab çılğını idi. AnJac:lıtı 
biricik ıey gaybubeti eaDU1Dcla 
ae•diti kadını kendilerinden 
çaldıklan baldkab idi. Lor .... 
a6zll keşfedilm"ıti. Bu it na•I 
olmuıtu? Şimdi onu dltiinll· 
yordu. Ağzı kurumuştu. Kalbi 
duracak ıanıhrdı. Loraaa &JDi 
neşesiyle anlatıyor muttasıl an· 
labyordu: 

- Bu yabancı adamın ıaran 
lirerine bir şarkı söyledim. Çok 
~emnun olmuıtu. O kadar ki 
mukaveleyi uzattı. Hemen imza 
ediniz dedi. Ônce çekind·m. 
Nişanhmın muvafak•tını ahna
ğa mecbur olduğumu söyledim. 
Daha dart r&n beklemek iati· 
yordum. Fakat o kadar ianı... 
etti ki nihayet kandım. Sonra 
NDa bir alirpriz yapmak İlli• 
yordum. Bu kadar müke....a 

~~·- Parmaklannı ibtiraila c:lın bayatı bir meta gibi Nt- Mlebiliraia: .. Mutlak kiti bir retecejim. Operaya gireceğiniz aine dylediklerini uz• uzadıya 
~ oldatu slzel kadınıa mak iıtiyecak ... Loruua 161- laaber ••r. eledim. Kofbu"• rtbıe kadar bltlo murafmm biklJ• etti. Sanki on• laer 

~~-~·u~~~·~-1ra~~-~~~.!!!llilll1L.~o~k~ada11H,r-.J!Ml!1! lll:~lıllii!tldilll1...mlll~!ldf..8t.::.:.!!l!llla.Jldbmallf...:..MIMlll~~·~·• ... !ILJl!!lll!llllllllilLıl•·illl~~~-'-~~_,,:-~lll~~~~ 

bir fırsat her zaman ele seç· 
mezdi. 



• 

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

Atılan kılçık 
Ulusal savaşın: Türk tarihine mal ettiği Lozan zafer abidesi

" n tek bir eksiği dün gece Montrö'de imzalanan Boğazlar mu-
k. velesiyle tamamlanmış oldu. 

Milli savaşta çoluğuyla, çocuğuyla, dişiyle tırnağiy1e dövüşerek 
hayatını - sonu ölüme bağlı - bir hastalıktan kurtaran Türk milJeti 
için Çanakkale meselesi - düne kadar - geçirilmiş büyük bir 
hastalığın Boğazda Bıraktığı bir arıza idi. 

Akıl ve kudreti kendilerinden başka kimseye yakıştıramıyan
ların çaresiz bir dert olarak kabul ettikleri bu arıza; Türk 
atasının karanlıkları parçalıyan, dağları delerek çareler ve im- \ 
kanlar yaratan dehasiyle dün gece Montrö gölünde eriyip gitti. 

Bünyesini manen ve maddeten kuvvetlendirerek boğazındaki 
kılçığı atan Türk, davasını Uluslar kurumunda açmakla özüne 
ve sözüne ne kadar sadık olduğunu da isbat etmiş oldu. 

Bütün dünya bir kere daha bilsin ki Türk; kuvvetini yerinde 
kullanan, milli davalarını - İcab ettiği zaman - en modern yol
larda da sendelemeden takib etmesini bilen bir millettir. 

Hep beraber tekrar edelim: 
Ne :nutlu bize .••• 

1'&'.u :r a.1: <;:ıh ar 
, .................................................................................... . 

Iranda ç a 
Tahran civarında büyük 
bir sanatoryom yükseldi 

Bahrevn şeyhi ve illi oğlu 
Tahran ( Hususi muhabiri- Asfahan, Şiraz ve Meşhet 

mizden ) - lran her gün t~ze şehirlerinde bu yıl san'at 
bir hareketle iktisadi salada mektepleri açmağa karar 
olduğu kadar diğer sahalarda vermiştir. Bu mü~sseseler~.n 
da inkılap hareketleri yarat- başına Avrupadan yuksek mu-
maktadır. Şimdi bütün hıı, tehassıslar celbot:dilecektir. 
memleketi iktisaden yükselt- Sıhhat nezaTetinin Tahran 
mek, halkın gelir vasıtalarını cıvarında, hükumetçe tahsis 
artırmak arzusunda toplan- edilen arsa üzerinde yaptırdığı 
maktadır. sanatoryom bitmiş gibidir. Bu 

Geçen ay içinde Iranın muh- sanatoryum her türlü sağlık 
telif şehirlerinde on adet yeni tertibatını haiz birkaç binadan 
ve büyük şirket kurulmuştur. mürekkeptir. Hükümet bir ta-
Bu hadise Iranda çalışma ve raftan böyle büyük işler başa-
kazanma imkanlarının her gün rırken öte taraftan da memle-
biraz daha arttığına alamettir. ketin bayındır Jık işlerine ihti-

Hükümet maliye, adliye ve marn göstermektedir. 
dahiliye nezaretleri için yeni Londra, 21 (Ö.R) - Londra-
ve modern binalar yaptırmıya yı ziyaret eden Bahreyn şeyhi 
karar vermiş ve bunları bir in- Hamad ile iki oğlu Abdullah 
şaat şirketine ihale etmiştir. ve Daij bugün memleketlerine 
Dahiliye nezareti binası bu gitmek üzere ayrılmışlardır. 
günlerde tamamlanacak ve kü· Resmi surette verilen malümata 
şad resmi yapılacaktır. Kültür göre bu ziyaret, Iranla lngil-
bakanhğı da bazı mekteblerle tere arasındaki Bahreyn ada-
maarif müesseseleri yaptıra- lan işiyle alakadardır. Şeyh 
caktır. Londrada Forayn ofisle temas 

Iran maarif nezareti, Tebriz etmiştir 

··············~ - --······························ Mı·ııAı Roman • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı 

Yazan : Adnan Bllget - 21 -
....................... İİİll ......... mm ............. . 
Ağlamak neye yarar Seblha •• Ter temiz bir erkek 
hüviyetini aşkınla kundaklıyan sen defill misin? 

~~~~----~ ..................... --~~~~ 
- Fakat bu bir istisnadır. - Sular soğuk mu Ahmed? 
- Ne olursun.. Sen de bir - Atlarken buz gibi .• Fakat 

istisna oluver. Bugün evvela vücudun tamamen ıslandıktan 
sen denize giriver .. Söylerueğe sonra ateş gibi. •• 
utanıyorum. Cesaretim. - Vallahi neden bilmem .• 

- Ayol sudan korkulur mu? bugün atlaD"ağa cesaretim 
- Korkulur mu diyorsun yok .. 

amma.. Hala sen de denize - Şu halde benden çekini-
atılmağa cesaret edemiyorsun. yorsun. Ben çekiliyorum. Sen 

Peki... yalnız atlayıver. 

Şimdi de sıra senin Sa
: biba... Havdi atla bakalım. 

- Ahmed, o zaman daha 
hiç girmem. 

- istersen sen atla, ben tu-
tarım seni ••• 

t'ENI A31R ez T'emm11z ı••• 

Berlin - Viyana anlaşması 1ı•Hergün--,. 
1 

Bir fıkra 
Almanyanın Viyananın dış siyase-

tinde hiçbir esiri ol ıyacakmış .. 
Habsburglar saltanatının iadesi de şimdilik 

mevzuubahs edilmiyecektir 
iki 

tarafça da 
Viyane, 16 (Hususi muhabi

rimizden) - Berlin ve Vıyana 
hükıimetlerinin iki memleket 
münasebet ini normal ve dostça 
bir şekle koymak hakkındaki 
son kararları kimseyi hayrette 
bırakmadı. Çünkü böyle bir 
anlaşmayı gaye edinen konuş-
maların üç haftadanberi devam 
ettiğini, dünya yüksek siyasi 
mahafili zaten biliyordu. N ıha
yet bu müzakerelerin neticesi 
ilan edildi, Üç noktada topla
nan bu tebliğde, verilen karar
ların y~lnız esası bildirilmek-
tedir. Her iki devletin dileği 
o!an hakiki anlaşma ve dost
luğun temin edilib edilmiyece
ğini aucak zaman srösterecek
tir. Bu gayeye erebi lmek için 
her iki tarafın yapması lazım 
gelen birçok şartlar vardır. 

Beklenilen ve umulan netice
nin elde edilebilmesi için bu 
şartların pek yakında kat'i ve 
loyal bir şekilde tesbiti ge
rektir. 

St!rlin ve Viyana anlaşma
sının, dış siyasası bakımından 

da ehemmiyeti büyüktür. Bura 
mahafiline göre bu komşu an
laşma ve dostluğunun ihyası 
beynelmilel gerginliğin ortadan 
kalkmasına yardım edecektir. 
Bu münasebetle, Avrupa sul
hunun teminine çalışan bütün 
müzakerelerin başmda, daima 
orta Avrupa ve bilhassa Avus
turya meselesinin haJJe.dilmesi 
lazımgeldiği fikrinin ileri sürül
düğü hatırlatılıyor. Unutulma
malıdır ki lngilterenin Berline 
verdiği sualli notada Avustur
yanın vaziyeti hakkında Alman
yanın kat'i fikirlerini soran 
kısma büyük bir ehemmiyet 
verilmekte idi. 

Bu anlaşma ile, Almanya ta-
rafından Avutluryanın dahili ve 
harici serbesti ve hakimiyeti tas
dik edilerek, Avrupa sulbunu 
tehdit eden en büyük tehlüke 
ortadan kaldınlmış oluyor. 
Çünkü Avusturya meselesinin 
bu şekilde halli, hemen hemen 
bütün devletlerin isteğine uy-
gundur. Avrupanın umumi 
vaziyetinde son zamanlarda 
görülen gerginliklerin de Avus
turya-Almanya münasebetinin 
normalleştirilmesinin taciline 
sabep olduğuna şüphe yoktur. 
Çünkü her halde Almanya bu-
günkü buhran ve gerginliğin 
kendisi için de zararlı oldu
ğunu duy~u ve IJ'\antık ile an
lamış ve bu gerginliğin orta
ortadan kalkmasının kendi in
kişafı için de lazım olduğuna 
inanmışhr. 

- Peki ... 
Ve.. Sabihamn vücudu ha

vada bir kavis çizdikten sonra 
mavi suların arasına karışh. 

Ahmedin kuvvetlı kolları şimdi 
onun tertemiz vücudunu saır
mıştı. Beraberce suları yararak 
açılıyorlar, açılıyorlardı. 

Bütün zahiri neşesine, çıngı
raklı kahkahalaına rağmen 
Sabihada bir fevkaladelik ol
duğu seziliyordu. Onun suları 
kulaçlarken birdenbire duruş
ları, suların mavi rengine ba
karak dalışları onun bir çok 
çapraşık ve karışık hisler ara
sında bocaladığını gösteriyordu. 

Bir hamlede Sabihaya yeti
şen Ahmet onun ıslak elini 
tuttu, 

- Son çok düşünFeHsio Sa
biha.. Şu dakikada hayatta en 
sevdiğim insanı üzen sebebi 
öğrenmemek bana da ayrı bir 
üzüntü oluyor. Esasen önceden 
anlamıştım. En şakrak hare
ketlerinde bile şefkatlı bir ana-
nın göıterdiii alika 2ibi bana 

Avustwya • Almalll'a anlaşması münasrbetile Viyanada geceleyin 
yapılan şenlık/aden bir intlba 

Almanya ile anlaşmanın A
vusturya dış siyasası üzerinde 
hiç bir tesiri olmiyacaktır. Bu 
siyasa bilhassa ltalya ve Ma
caristana karşı Roma proto-
ko!u ile tesbit edildiği gibi 
devam edecektir. 

Mussolini, Başvekil Şuşnig 
ve Macar başvekili arasında 

teati edilen açık telgraflar da 
bunu ispat etmektedir. Musso-
lininin şahsi düşüncesini, tel
grafı11 hararetli ifadesinden an
lamak mümkündür. 

Musso!ini bu anlaşmanın 

Macaristan ve Avusturya ara
sında imzalanan protokolun 
esasına uygun olarak devam 
eden \AZUn görüşmelerden sonra 
meydana geldiğini bilhassa an· 
latıyor. ilan edilen ve Hitler 
ile Şuşnigin imzalarını taşıyan 
resmi anlaşma esaslarından 
başka bir muahede imzalan
madığı da hatırlatılıyor. Yani 
kısaca söylemek Jazımgelirse: 
Berlin ile Viyana arasında gizli 
bir muahede mevcut değildir. 

Ecr ~bi mahafili herşeyden 

evvel bu anlaşma esnasında 
Habsburg meselesinin de görü-
şülüp görüşülmediği ile alaka
dardır. 0 Neus Viener Tagblatt,, 
gazetesinin mühim mahafilden 
öğrenerek yazdıklarına göre 
krallık meselesi bu müzakere
ler esnasında kati'yen mevzuu
bahs olmamıştır. Avusturya 
devlet sistemi, mayıs 1934 te 
tesbit edilen teşkilatı esasiye 
kanununa göre devam edecek· 
tir. Eğer hükumet şekli degiş
tirilecek olsa bile, ayni gaze
teye göre, bu başvekil Dr. 
Şuşniğin müteaddit defalar söy-
Jediği gibi ancak Avusturyamn 
d&hili siyasetini alakadar eden 
bir mesele halinde kalacaktır, 
ki bunu Almanya hükumeti de 

ciddi sualler sorman: 
- Dün gece uyudun mu? 
- Ü~ümekten firkmüyor mu-

sun? 
- Tetbirsizlik etme ..• 
Cümlelerin, bana her şeyi an

latmıştı. Şimdi açıkca söyliye 
bilirsin Sabiha .. 

- Ne tuhafsın Ahmet .• Dur
duğun yerde neler tevehhüm 
ediyorsun. 

- Sen .nasıl istersen telakki 
edebilirsin Sabiha •• Ancak ba
na hakikati söyliyeceksin. Sen
de bir şeyler var. Bana söyle
mekten çekiniyorsun. 

Birden Sabihanın rengi attı. 
Derin bir acı içinde kalmış gi
bi Ahmcdin omuzuna dokundu. 
Ona bir çok şeyler söylemek 
isliyor; fakat cesaret edemi
yordu. Ahmediu de çok has-
sas bir dakikasıydı. Sabihanın 
kumral başını kocaman elleriy
le sararak konuştu : 

- Biliyorum Sabiha, dedi. 
Her şeyi tahmin ediyorum. 
Söylemiye cesaret edemivor-

kabul etmekten çekinmiyecek
tir. 

Avusturya dahili siyasetine 
gelince bu da biç değişmeden 
şimdiye kadar yürüdüğü yolda 
yürüyecektir. Avusturya vatan
perverler fırkası memleketin 
siyasi iradesinin timsali olmak
ta devam edecek ve şimdiye 
kadar olduğu gibi ileride de 
bu fırkadan başka - nasyonal 
sosyalist fırkası da dahil oldu
ğu halde - hiç bir siyasi orga
nizasyona müsaade edilmiye-
cektir. Anlaşma mukavelesinin 
ikinci noktasında A\'usturya 
nasyonal sosyalizminin, Avus
turyamn dahili bir işi olduğu 

zikredilmektedir. Milliyetper
ver mahafile mensup adamla
rın fırkaya girmesine zaten bir 
mani yoktu. Fırka idaresinin 
beyanatına göre fırkaya gire
ceklerin mazideki siyasi va
ziyetleri nazarı itibara ahnmı-
yac:ıktır. Şimdiye kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da 
Avusturyada ne bir anşlu3 
propagandası yapılacak ne de 
gayri kanuni fırkalara müsa· 
ade edilecektir. Avusturya hü
kumeti bu hususta her zamanki 
gibi pek sıkı ve şiddetli dav· 
ranacaktır. Bunun en büyük 
isabeti şudur ki, anlaş· 

ma mukavelesi ile Avusturya 
hükümet düşmanlarını daha 
sikı bir şiddetle takib edecek 
olan, devleti koruma kanunu 
aynı günde ilan edilmiştir. 

Avusturya ile Almanya ara-
sında senelerdenberi devam 
eden aynliğın ortadan kaldı-

rılması bütün Avusturya gaze
teleri tarafından aynı şekilde 
sevinç ve memnuniyetle karşl
lanmakta ve bu anlaşma ile 
Dr. Dollfuss'ün dileğinin de 
yerine geldi~i bilhassa zikre-

sun. Hakkın var.. Bu pek zor •• 
Sabiha ağlıyordu •• 
- Ağlamak neye yarar Sa

biha... Beni kandırdıktan, ter
temiz bir erkek hüviyetini aş· 
kınla kundaklıyan sen olduk
tan sonra bu ağlamanın ne 
faydası var •. Hayatında kadın 
yüzü görmiyen ve kadın heye
canı nedir bilmiyen bir insana 
büyük fenalığı yaptıktan sonra 
ağlayan herhalde sen olmıya

caktın. 

- Sana hakikaten fenalık 
mı ettim Ahmed .• 

- Fenalık.. Evet .• Hayır Sa
biha .. Bana, hayattan ümidimi 
kesdiğim bir sırada bütün bir 
bayatı anlattın. Daha doğrusu 
artık yaşamanın faydasızlığına 
karar verdiğim bir sırada beni 
hayata bağladın. Şu dakikada 
eleminin genişliğini bütün vuzu
hi e kavramış bulunuyorum. 
Ne kadar fena ki .• 

- Devam et Ahmed .• 
- Hayır, vaz geçtim. Seni 

ıücendirmekten korkuvonım. 

Yazan: Eczacı Kemal Akta~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Terlemek mes'eJesi. 
Mevsimin kızgın günlerini 

yaşayıpta elde mendil buram 
buram terleyenlerle lzmir dolu! 
Çok sıcaktır diye lzmirin adı 
çıkmıştır, bilmem pek haksız da 
değil. Vakıa Adana, Mersin 
daha sıcaktır diytmler var ama, 
lzmiri pek geride gösteremiye
ceğiz. Terlemekte birkaç sebe
be dayanır. Ya etraf sıcaktan 
terlersiniz ve yahud asabınızı 
yoran birşey sizi çok sıkmıştır, 
terlersiniz yahut ta bir terletici 
ilaç almışsınız dır. Terletici 
ilaç ıledim de aklıma geldi. 
Eczacı mektebinde bir vak'a 
olmuş .. Talebeden ta lebeye hi
kaye edile edile bizim zama-
nımıza kadar gelmişti, ben de 
işitmiştim. Bizden çok evvel, 
imtihanda bir eczacı talebeye 
terletici ilaçları sormuşlar, ta
lebe birer birer saymağa baş-
lamış, her birfoin kaçar grama 
kadar verildiğini, fizyolojik te
sirlerini söyliyormuş.. Mümey
yizler birkaç terletici ilaç daha 
var, unutuyorsunuz, düşünün 
demişler.. Talebe düşünmüş 
düşünmüş bulamamış. Baştan 
adlarını saymağa başlamış, şu 

i lacı şu kadar veririm demiş 
hocalar şu sebepler var ve
remezsin demişler • . • Öteki 
şu ifacı veririm Jemiş bu 
sebeplerden de onu da ve· 
remezsin demişler, onu söyle-
miş olmamış, bunu söylemiş 
olmamış. Nihayet demiş ki efe::
dim; bu ilaçları vermekte mah
zur olduğunu görünce hastayı 

şöyle sıkı bir imtihana çekerim 
terJetirim demiş ... Kendi alnın-
dan damlayan terleri manalı 
bir şekilde silmiş... Bu cevap 
m?meyyizlerin çok hoşuna git· 
mış ••. 

insanı bayatta durup durur
ken terletecek çok hadiseler 
olabilir. Kılım titremez diyen· 
ler bile şakır şakır terlerler. 
Hemen Ulu tanrı bizleri mevsim 
sıcağından başka sebeplerden 
terletmesin amin ••. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dilmektedir. 

"Rayhspost,, gazetesi . elde 
edilen anlaşmayı Başvekil Şuş
niğin siyasi görüşünün geniş

fiğine bir delil olarak kaydet
mektedir. Bu anlaşmadan bek-
lenilen neticelerin meydana 
j?elib gelmiyeceğini anlayabil
mek için herhalde biraz daha 
beklemek lazımdır. Çünkü an
laşma muhtırasında zikredilen 
kelimelarden ziyade bu anlaş-
mayı doğuran ruh ve fikrin 
esası ve bunların tatbik sureti 
mühimdir. 1918-1933 e kadar 
pek dalgalı bir şekilde değişen 
iki Alman memleketi arasındaki 
münasebetin nihayet son üç 
seneoın acıhklarından sonra 
düzelip düzelmiyeceğini pek 
yakında göreceğiı. 

- Gücenmem Ahmed .. Ar
tık beni gücendirmen ihtimali 
kalmadı. 

- Senin söylemeye çekindiği• 
ıeyi biliyorum. Ana oluyorsun 
değil mi Sabiha ? 

- Evet •• 
- Üzüntü içindesin, asap 

buhranı geçiriyorsun. Seni üzen 
sebebler pek çok olmakla be· 
raber bir tanesi beni düşündü
rüyor. 

Sen evli bir kadıns1n Sabiha .. 
Kocanın hu va~iyet karş>sında 
ne yapacağı, nasıl hareket et· 
mek istiyeceği meşkuk .• Böyle 
bir hadiseyi yutmak istiyecek 
mi ? Eğer kabul etmese ne 
yapacak .• Başkalarınm dediko· 
doları önünde .. 

- Bunları geç Ahmed .. 
- Bu vaziyet seni, hareke-

tinden geri döndürmiyecek mi? 
- Hayır •• 
- Kocana karşı alakan .. 
- Bir kıymet ifade etmiyor. 
- Kurulu bir yuvayı yık 

mak.. c 
- Bilm di -
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Dünya matbuatı bizden bahsediyor 
ita yanın konferansa iştirak etmemesine rağmen 

muahedeye iştirik için Türkiyeye bir 
yakınlık göstermesi bekleniyor 

Türk - lngiliz Akdeniz anlaşması 
Montrö 21 (A.A) - Havas Montrö, 21 (A.A) - Türki-

ajansı bildiriyor: yenin 1935 Kanunuevel Akde-
Siyasi mahafilde dün akşam niz anlaşmalarını feshettiğine 

inızalanan boğazlar mukavele- ve bu kararan İtalyanın Anka-
sinin ehemmiyeti tebarüz etti- radaki büyük elçisine tebliğ 
rilmektedir. Filhakika bir sulh edildiğine dair ltalyan menba-
tnuahedesinin meşru usullerle larından çıkan haberler resmi 
tadili ilk defa olarak tabak- mahafilde tekzib olunmaktadır. 
ltuk etmiş ve yine ilk defadır 
ki Japonya MiJletler cemiye
tinden çekildikt.:!n sonra bir 
beynelmilel mukaveleyi imza-

lamıştır. Ayni mahafilde ehem
nıiyetle kaydedildiğine göre, 
Italyanın Montrö konferansına 
iştirak etmemesine rağmen mu
ahedeye iltihak etmek üzere 

Türkiyeye yakınlık göstermesi 
muhtemeldir. 

Haber alındığına göre · Tiir
kiye böyle bir Italyan te

şebbüsüne anbean intizar et
mektedir. Bu mesele ile doğ

rudan doğruya en ziyade ala
kadar olan iki devlet, Türkiye 
ve Sovyetler birliği mukavele
den memnundur. Boğazlann 
tekrar askarileştirilmesi ve 
Türkiyenin bütün toprakları 
üzerinde tam hakimiyetini kur
ması münasebetiyla Türkiyede 
heyecanlı tezahürat vukubul
ınaktadır. 
Diğer taraftan Sovyetler 

birliği esaslı istifadeler temin 
etmiştir. Karadeniz kapalı bir 
deniz olmaktadır. Sovyetler 
birliği harb halinde Karadeni-
ıin kontrolunu elde etmekte
~ir. Çür.kü Sovyet filosu iste
diği gibi Karadenizden çıkar 
Ve mezkür denize girebilir. 
Hiçbir devletin hayati men
Faatları yeni mukavele ile 
lehlükeye düşmemektedir. Bir 
naıik meselenin halledilmis ol
nıasından dolayı konferansın 

rnuvaffakıyetinden bütün heyeti 
ınurahhasalar bahtiyardar. 

iT AL YAN HABERLERi 
Paris, 21 {A.A) - ltalyan 

:nenabiinden bildirildiğine göre 
Türkiye 1935 Kaounuevvelde 
aktedilen Akdeniz anlaşmalannı 
fesbetD)İŞ ve bunu ltalyamn 
Ankara elçisine bildirmiştir. 

'Yazan : Tok Dil 

Ve arasmdan yarım saat geç
:neınişti ki, vergi tahsiline ge
len namus canavarlarının ce-

setleri Ü!ltünde efeler gezini
Yorlar, bora tepiyorlardı .• 

. . 

. .. . . . . . . 
Mavişin hanayında ölen köy

lü Yü, kurtulan kansının,kızının 
kucaklarına matem feryatlariyle 
bıraktılar. Herifin sofası ce
setle dolmuştu amma, onlarm 
arasında da o masum ceset; 
Ya ılığın sedirine uzabldı, üstüne 
l•l sal örttüler ve sustular c:e-

Anadolu Ajansının Notu: 
Anadolu Ajansının bildiğine 

göre 1935 kanunuevvelinde 
verilmiş olan teminat Türkiye 
tarafmdan lngiltereye karşı 

tek taraflı olarak devam et-
mektir. 

YUGOSLAVLARA GÖRE 
Belgrad 21 (A.A)- Yugos

lav ajansı bildiriyor: 
Bütün sabah gazeteleri Mon

trö anlaşması hakkında uzun 
uzadıya tafsilat vermekte ve 
bütün beynelmilel mahafilin 
gözij bu konferansın netice
siyle beynelmilel siyasette yeni 
bir devre açan Türkiyeye mü-
teveccih olduğunu tebarüz et
tirmektedir. Politika diyor ki: 

Boğazlar meselesinin Tür
kiye, Romanya, Sovyetler bir
liği ve lngiltere lehine oldu ~u 
gibi Montrö mukavelesini imza
layan diğer devletlerin de le
hine olarak boğazlar meselesi
nin tasfiy~ edilmiş olması Ata
türk Türkiyesinin harpten soa
ra beynelmilel sahadaki gay
retlerinin tete-vvücünü teşkil 
eder. 

Türkiye ecnebi kontrolünden 
tamamiyle kurtulmuş ve kendi 
evinde tam ve mutlak hakim 
olmuştur. Bu ilk önce memle
ketin istiklalini harb meydan
larında müdafaa ettikten sonra 
şimdi de ecnebi nüfuzunun son 
kmntılarından anavatanı kur· 
taran bugünkü Türk neslinin 
hiç şüphesiz en büyük muvaf
fakıyetidir. 

V reme gazetesi de ayna he
yecanlı bir lisanla bu muvaf
fakıyeti kaydettikten sonra 
dıyor ki: 

Türkiyenin beynelmilel meş
ruiyet siyasetinin kazandığı bu 
zafer ayni zamanda balkan an
tantı ve kücük antant devlet-

Tefrika No: 3!5 

kildiler .. 

Haydaroğlunun ko!unda; Ma
vışm hanayma gelen katırcı 

oğlu: 

Barakan Allah aşkına de
di bırakın! Bu gece benim ca· 
nıma tak! dedi.. Ne oluyorlar, 
bet Hala mı can telefi!.. Ovlan 
ben asıl canavarı sık boğaz 
etmediğime yanıyorum şimdi ..• 

Bağırdı: 
- Heyyl Mavişi Hadi baka

lım! Atlarımızı hazırlat! Bize 
yol göründü: 

Ha..vdaroR:lu Kabrcıyı kolun-

., A'8Pi 

tek taraflı olarak devam ediyor 
Jerinin takibettikleri siyasetin
de bir zaferdir. Ladilciliğin ve 
emri vaki siyasetinin kökleş
mek üzere bulunduğu bir an
da Montrö konferansı tamami
yeti Türkiye için de beynel
milel adaletin muslihane siya
setinin bir tezahürüdür. 

AJANSIN BEYANATl 
Diğer taraftan bütün gaze

teler T. R. Azas'ın Montröde 
Yugoslav matbuatına yaptığı 

beyanatı da neşrediyorlar.Aras 
demiştir ki: 

- Bu konferansl bugün 
kapad,ktan sonra diyebiliriz ki 

beynelm iiel mesai istikametinde 
bir tarzi hal bulduk. Herkesin 

müzaheretinden istifade ettik ve 
hepimiz dünyaya isbat ettik ki, 
en vahim meseleler bile uzlaş
ma ve umumi hiisnüniyet yo
luyla halledilebilir. 

Balkan antantı Montrö'de 
tam anlaşmanm parlak bir de
lilini göstermiştir. Yugoslavya-

nın hattı hareketi kendisine 
çöıülmez dostluk bağları ile 
merbut bulunduğumuz bir müt
tefikten beklediğimiz hatta ha
reket olmuştur. Büyük dostu· 
muz Yugoslavyayı idare eden· 
Jere karşı selamlarımı gönderir, 
ve Yugoslavya miJletine bütün 

/la/ya Dışhakanı Kont Ciyano 

kalbimle teşekkür ederim. 
Yugoslav gazeteleri gayri 

askeri mıntakanm ilgası mü-

nasebetiyle dün gece Ankara, 
Istanbul ve Türkiyenin diğer 

_şehirlerinde yapılan vatanper-
verane tezahürleri tebarüz et

tiriyor. Ve asrı hazır tarihinin 
en güzel günlerinden birini 
yaşayan Türk milletinin sevin
cine yürekten iştirak ed:yorlar. ... .. . .. ... 

Sovyetler - Mogol münasebatı 

Ruslar icabında Mogol 
hudutlarını koruyacak .. 

Moskova, 21 (A.A)- Mogolistan kurtuluşunu 15 inci vıldönümü 
şenliklerine İştirak için Ulanbatura giden Sovyet:er birliği mer
kezi icra komitesi heyetin:n başkanı Eliava orada küçük Kura 
loplanhsmda söz ı.larak büyük bir tebrik nutku söylemiş ve 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

- Karşıhkh Sovyet - Mogol yardım münasebab şimdiye 
kadar olduğu gibi tam bir karşılıklı hürmet ve riayet esasına 

dayanmaktadır. iki taraftan biri diğerine ancak diğer tarafın 
muvafakatiyle ve hakikaten lüzum ve ihtiyaç hududu dairesinde 
yardım edecektir. Sovyct dostluğu şimdiye kadar olduğ"u gibi 
bugün de başka hiçbir memleket aleyhine müteveccih olmadığı 
gibi dijer herhangi bir ulusa zarar verebilecek amaçlar da 
takib etmemektedir. 

dan çekerek: 
- Bırak efemi Bu geceyı 

hurda geçirelim! Hem nereye 
gideceğiz. 

- Dur be sen de! Diye Hay
dar oğluna bir sunısak vurup 
ayrılan Katırcı: 

- Duymadın mı bre! Hazır
lan! diyorum sanal 

Maviş . korku ile elini çırptı; 
bağırdı: 

- Heyy uşaklar l Atları ha
zırlayın! Bana baki Kızıml Gül
lü 1 Sen de efelerin heğbeleri· 
ni düzelt 1 

Mavişin ağımdan : Güllü 1 
Diye kızını çağmş nidası çı
kınca Katırcıoğlu durakladı 
ve .. 

- Giil f Gül f Gül ! 
Diye düşiindü mırıldandı. 

Mavişin kolunu tutub : 
- Senin kızının adı Gül-

lü mü? 
- He! 
Haydar oğluna döndü ! 
- Çabuk dedi çabuk 1 Bu

gün benim söz güoümdilr, ya
rm Dereli köye kark kese ak
çe ile Güllf.nün düğününü yap
mağa gideceğim . Bırak şimdi 
geri hazırlığı Maviş, bize kırk 
kese akçe çıkar heybeleri
mizden ... 
. . . . . 
~ . . . . 

Ha ydaroğlunun, Kahrcioğlu
nun öne gelen kızanlara [ geri
lerini Mavişin köyünde bıraka
rak ] dolu dizgin tozdan du
mandan ferman okunmu. etti
ler, yolları... ihtiyar ve efe 
Mavis eo önde idi. Adı verilen 

Bez üzerinde 
bir fotoğraf 

, Leningrad fotoğraf kağıdı 
fabrikası, üzerinde fotoğraf 
basılabilecek ziyaya karşı has
su bez imali hususundaki tec
cübelere muvaffakiyetle devam 
edilmektedir. Son günlerde bu 
tecrübeler esnasmda hususi 
bir müstahzar ile terbiye edil
miş bir ipekli kumaş ve bir 
keten kumaş üzerine ilk dda 
olarak temiz fotoğraflar teshil 
olunabilmiştir. Fabrikada bu iş 

• üzerinde çalışan teknisiyenler 
şimdi, bu usulü tekemmül et
tirmekle meşguldürler. • 

Behreng denizi 
kıyılarında 
tetkikat 

Kültür Halk komiserliği ve 
Tecrübevi Tıp Enstitüsü ile 
müştereken hareket eden Sov
yetler Birliği ilim Akademisi, 
Murmansk kıyılarında büyük 
bir bahri biyolojik tetkikat 
istasyonu tesisi işine başlamış· 
tır. 

Bu ilim istasyonu; sıcak su 
cereyanlarının tesiri altındaki 

Bahrenk denizinde yaşıyan ve 
gerek cins gerek mıkdar iti
barile çok zengin olan su hay
vanlara üzerinde hem ilmi hem 
bbbi tetkiklerde bulunacaktır. 

•••••••••••• 
Seville, 21 (A.A) Dün 

akşam neşedilmiş olan Lir 
tebliğ asilere teslim olmalarını 
emretmektedir. Kendilerine an
cak bir gün mühlet verilmiştir. 
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Bir rica ~ 
N lzmir halkevinden: 
~ Evimiz kitapsarayını zen
~ ginleştirmek için lzmirde ve 
N lstanbulda çıkan eski devre ~ 
N aid butün gazete ve dergi
~ lerin kolleksiyonlarım satın 
N alacağız,, Ellerinde bu çeşid 
~ kolleksiyooları bulunub da 
~ satmak istiyenlerin Halkevine N 

başvurmaları rica olunur . 
~ (S-6) 6-6 ~ 
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Bir kibrit hikayesi 
lsveçte Hoetland'ta bir kibrit 

fabrikası var... İsveç kibriti, 
tabii... Genç ve güzel bir kız, 
Else Fredriksen burada kontrol 
vazifesini görürdü: Daha doğ
rusu, kibrit kutulara dünyanın 
dört tarafma gönderilmezden 
önce onları kontrol ederdi. 

Geçen ay, havanın son de
rece güzel olduğu bir günde, 
Else ruhunda bir yalnızlık duy
du. Küçük vilayet şehrindeki 
bu yalnız hayat, o gün ona iki 
kat a~ır geldi. Ve, yarı can 
sıkıntısından, yarı alay için, gön
derilecek kutulardan birini açtı 
ve içine şu tezkereyi sıkıştırdı: 
"19 yaşındayım. Çirkin değil
'lnişim dıvorlar. Müthiş dere· 
cede yalnız buluyorum kendimi. 
Halbuki geniş dünyayı tanı

mağı ne kadar isterdim! Bu 
korkunç sürgünden beni kim 
kuriaracak? - lsveçte Hoet
landa'da: Else Fredriksen . ., 

Kibrit l:::utusu milyonlarca 
diğer kutu ile yola çıktı. Te
sadüf, kutu Kopenhahda onu 
dikkat etmeden satın· alan bir 
mühendisin eline geçti. Kutuyc 
açarken, yeni sahibi, içinde 
Elsenin istimdatnamesini buldu 
tabii Danimarkahlar lsveç dilini 
pek eyi anlarlar. Genç mfi
hendis bu tesadüften hoşlana
rak HoetJandaya yazdı. Else 
cevab verdi. Mühendis tekrar.. 
yazdı. Çok geçmeden fotograf
larını teati ettiler ve. . . Üç 
hafta sonra, bir lsveç plajında 
buluştular. Tesir iki taraftan 
da okadar iyi oldu ki, gençler 
hemen nişanlandılar. 

Geçen Pazar günü Hoetlan~a 
kiliselerinden birinde izdivac 
tes'it edildi. Mabetten çıkarken 
yeni evliler Elsenin arkadaşlan 
tarafından yeni evlinin şerefine 
sureti mahsusada imal edilen 
kocaman kibritlerden yapılmış 
bir kubbenin altmdan geçtiler. 

•••••••••••• 
Lizbon 21 ( A . A) - Diln 

tayyare ile ispanyaya girmek 
teşebbüsünde bulunmuş olan 
General Sanjurjonun bindiği 
tayyare yere düşüb parçalan

kendisi ölmüştür. d ~~~~~~n~n 

llESSAl\I - l~EK~ l'ÖR 

ve Şr. Kadri ta a 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSİNDEN MEZUN 
I 

DEKORASYON. BOYA VE BOTUN 
1 ESiSATI KAEUL EDER. 

ŞERİTClLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

Dere köyün yolunu efelere gös
termeği uhdesine almıştı. 

Çok geçmedi, dere, köyün 
Dede tepesinden akan efeler 
şakır! Şakır! Köyün sokaklarını 
doldurdular .. 

Havlamalar, gürültüler ara
sında telaş ateşi a1ao köylüler 
birdenbire baskına uğradıkla
rını sandılar, her birisi birer 

tarafa sokuldu, köyün bir iki 
ileri adamı elleri göftsünde baş-

ları yerde, köyün geniş mey
danını C\olduran efelere sokul
dular. 

Katırcıoğlu atının üstünden 
inmemişti, sol elini böğrüne 
dayayıb: 

- Çağırm sizin çoban Meh-
medi ! 

- .... ?? 
- Ne duruyorsunuz? 
- Aman efendim, bilmiyo-

ruz, hangi çoban Mehmed'dir? 
- Ulan! 11 Gül" ün nişanlı

sını bilmeyen köylü olur mu? 
. . . . . . 

- E? Ne duruyorsunuz?. 
Hala mı bilemediniz? Çağırın 

öyle ise karılarınızdan birisini, 
onlara Eorahm! 

Pürtelaş birisi koştu, bağırdı, 
çağırdı. ihtiyar bir kadını, ka
yın anasını getirdi?!.. 

Kabrcı oğlunun yanma ge

len ihtiyar kadına, Katırcıoğlu, 
atmın üstünden eğildi ve; 

- Anamt Dedil Ben Kahra 
oğluyum! 

Kabrcıoğlu daha sözünü ta
mamlamadan gelenler ellerini 

çözdüler ve ata doğru atıldılar, 

fakat ihtiyar kadın birdenbire 

Kabrcının dizlerine atılıp tu
tarak: 

- Söyle! Can efem! Ne di
leğin var ki yerine gelmesin? 

- Ana! Sen "Gül,, ü bilir 

misin, bani şu çoban Mehmetle 

sevişip nişanlanan ve parasız· 

lıktan ötürü evlenemiyenleri?. 
- Sonu 11nr -
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Ziyafet tam saat 21-30 da 
bitti. İmzaya tnkaddüm eden 
dakikalari heyeti murahhasalar 
ve gazetecilerle bu imza mera
simine davetli olarak iştirak 
etmekte bulunanlar otelin geniş 
salonunda yaşanan dakikaların 
tatJ. heyecanı içinde geçirdiler. 

TARİHİ SALONDA 
Saat 22 ye doğru birer birer 

ve gurub gurub toplanmış o.an 
murahhaslar arasında yavaş 
yavaş imza merasiminin yapı

lacağı salona doğru bir hare
ket başladı. Ve herkes salonda 
kendilerine ayrılmış olan yer
leri alrnağa başladılar. 

Davetlilerle gazetec lerin mu
rahhaslardan daha büyük bir 
tehalükle !"alona koştukiarı gö
rülüyordu. Manzara cidden gö
rülecek birşeydi. 

Saat tam 22 de herkes ye
rini almış ve salona derin bir 
sükün hakim olmağa başla
mıştı. Bu sükutu konferans 
başkanı Bruse'un bütün sa
lona hakim olan heyecanlı ha
yaya hakim sesiyle uzun mü· 

xakerelerden sonra bütün he· 

Fıansız delegesi P. Bonkllf 
yeti murahhasa tarafmdan ka
bul edilmiş olan mukavelena
menin ne suretle imza edile
ceğini anlath. 

iMZA MERASlMl 
Murahhaslar hurufu heca ter

tibiyle imza koyacakları için 
reısın talebi üzerine katibi 
umumi ayağa kalkarak iJk de
fa mukaveleyi Bulgar murah
hasma takdim etti. Bulgar mu
rahhasının imzasın\ aldıktan 
sonra sıra i]e bütün heyeti mu
rahbasalara birer birer götü-
rerek imzalattı. 

Son olarak Yugoslav murah-
hası saat 23-ü 17 geçe imza
sını koydu. Bu suretle birinci 
nüshanın imzası bitti. Ayni 
suretle diğer nüshaları da 
katibi umumı dolaşbrmağa 
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Paristen celb edilen altın kalemle 

fa 
' 

• 
ıye 

teslim edileceğini ve diğerleri
nin bu mukavele!eri imza et
miş bulunan diğer heyeti mu
rabhasalara tevdi edileceğini 
söyliyerek sözü Türk!ye mu
rahhesı Numan Menemencioğ-
luna •erdi. 

BiR TEBLIG 
Numan Menemencioğlu kon-

• 
mı 

sin etmek imkanını ver
miş olduğunuzdan do
layı sizlere TUrk Milleti 
namına tesekkür ede· . 
rim. 

Montrö muahedesi harb son· 
rası siyasetinde bir merhale 
teşkil etmektedir. Burada te· 
zahür eden anlaşma ye'se dü-

Montröpalas oteli 
feransın muhtelif sebeblerden şen birçok yürekleri kuvvet-
dolayı imzada hazır bulunamı- Iendirmekte, dünyaya yeni bir 
yan üç murahhasa yani Lord ümid ateşi vermekte, sulh di-
Stanhop, Londra büyük elçisi vasına yeni bir istinad noktası 
Fethi ve Yunan murahhası temin eylemekte ve bir tanzim 
Mavridis namlarına konferan-
sın sempatisini göstermesini 
teklif etti. 
Başkan Brus bu teklife ta· 

mamiyle iştirak ederek konf e
r ansın da ayni fikirde olup 
olmadığını sordu. B:.ışkanın bu 
sözlerini müteakip bütün mu
rahhaslar bu teklife iştirak 
ettiklerini bildirdiler. Ve baş
kan Brus konferansın bu sem
pati tezahürü Lord Stanhop~ 
Londra büyük elçimiz Fethi 
ve Yunan murahhası Mavri
dise ayrı ayrı bildireceğini teb
liğ etti. 

Ve söıü baş murahhasımız 

ve dış işleri bakanımız Tevfik 
Rüştü Arasa verdi. Ve beynel
milel siyasi münasebetlerimiz-

de o kadar sempati uyandır
mış olan dış bakanımız baş--langıçta o kadar iyi bir hava 

işi çerçivesini taşarak beynel
milel anlaşma sahasında mil-

Jetlerin önünde daima geniş

liyecek olan bir devreye nişa

nesini koymaktadır. 
FEDAKARLIK ETTiK 

Baylar; 
Bu neticeye erişmek için biz-

lerden her birimiz tarafından 
mühim tavizlerde bulunmak 
icabetti, Her halde Türkiye en 
az tavizde bulunan devletlerden 

• 
1 

Aras konferansta konuşuyor 
viyesine riyaset imkanını ver- rahhas heyetlerin Türkiyeye 
miş olmasından dolayı memnun karşı ibzal ettikleri itimat ve 
olmalıyız. dostlukları gördük 

MumaiJeyhi yalnız beynel· Burada So ti· b' l" v · 'b' . . , vye er ır ıgı gı ı 

mılel müzakerelerın idaresinde onbeş se d b · T"' k' . . . . . • ne en erı ur ıyeye 
cabbı dtk~at bır şahsıyet değıJ karşı olan dostlu\derı bütün 
fahat aynı zamanda herkes için sahalarda tecrübe edilmiş mem-
muhabbetkar bir dost bulduk. Jeketlerle yahut Fransa gibi 
Montrö oknferansı onun riya· kendilerine karş\ çok samimi 
setiyle şeref bulmuştur. Onun bir dostlukla mütehassis bulun· 
ismi memlekette her Türkün duğumuz memleketlerle ve 
yüreğinde yer tutmuş olan bir Balkan antantı müttefiklerimiz 
davaya bağlı olarak kalacaktır. 
Kendisine samimi ve derin 
minnettarlığımızı burada bir 
kerre daha teyit ederim. 

POLITISIN SÖZLERi 
Dostum Politis geçen cu-

gibi sadakatı tecrübe edilmiş 
müttefiklerle müzakerelerde bu
lunduk. 

BULGAR VE JAPON 
YARDIMI 

Fakat şunu tebarüz ettirmek 

i? 
ikametimizi bu derece memnu
niyetbahş bir hale getirmekle 
bu makamlar işlerimizi kolay
laştırmışlardır. Kendilerine min
nettarlığımı bildiririm. 

ST ANLEYIN NUTKU 
Tavfik Rüştü Arası lngiliz 

murahhası Stanley takib etti. 
Stanley konferansın açıldığı 

gün böyle bir konferans top
ladığı için Türkiyeye minneti
mizi ifade ve elimizden gelen 
müzahereti vadetmiştik, diye 
başlıyan nutkuna şöyle devam 
etmiştir: 

0 Bugün konferans muvaffa
kıyetle neticelendiği için mesu
duz. Bu konferans beynelmilel 
ahdi meselelerin mütekamil bey-

nelmilel usullerle muvaffakı

yetle ve şayanı memnuniyet bir 
surette intaç edilebileceğini 
göstermiştir. 

Krahmızın dediği gibi ben de 
harbın bin türlü mezahimini 
iktiham etmiş olan bir nesil 
namına hep böyle sulh ve mü
salemet yo!Jarından gidilmesini 
ve bir daha bu neslin bayle 
bir felaket görmemesini te-

isterim ki bu konferans esna· ing-ıliz lfelegesi Stanlev 
da bu memleketler kadar dost menni ederim. 
Japonya ve Bulgaristanın bize Beşeriyet sulh istiyor. Bura-
mürüvvetli yardımlarını vermek da beynelmilel teşriki mesai 
suretiyle Turkiyeye karşı dost- ve beynelmilel vifakm parlak 
nişaneleri ibzalde birbirleriyle bir misalini vermiş olduk. Bun· 
yarış edercesine hamleler gös- dan dolayı mes'uduz. 
termeleri keyfiyetinden en LITVINOFUN NUTKU 
meşru bir tefabur duymaktayız. Stanleyin bu güzel sözlerin-

Baylar, den sonra Sovyet Rusya dış 
Sözümü bitirmeden evvel mü· iş'. eri komiseri Litvinof nutku-

saade edini;ı de kıymettar teş- na şöyle başladı; 
riki mesaileriyle Montrö kon- Bu konferans beynelmilel 
feransını beynelmilel toplanta- konferanslar tarihinde müstes-

içinde başlamış olmasına rağ· 
men zaman zaman müşkül an
lar geçiren bu beynelmilel 
konferansı muvaffakıyetle bi· 
tirmek mazhariyetine nail ol
muş olan şahsiyetine karşı 

bütün hazırunun duyduğu gıbta 
ve takdir nazarları arasında 
ayağa kalkarak şu nutku söy

Utvmo/ ( Sovııet ), Tıtülesko ( Romanya ) ve lar arasında imtisal nümunesi na bir yer tutacaktır. Lozan 
Politis ( Yunan J Molltıö konuşmalarında haline getiren Contzesco ve mukavelesinin boğazlar hak-

ledi: 

biri değildir. Memleketim mün· martesi günü bize, "Türkiyeyi Possi ve Agnidese'de teşekkür kındaki hükümleri Türkiyenin 
hasıran milli olabilecek ve fa- dünya karşısinda yükselten her edeyim, tam bir emniyet bahşetmedi-
kat bir teşriki mesai neticesi şey Türkiyenin dostları için bir Ödenecek daha bir şükran ğini konferans idrak ile kal-
olmasına tercih ettiği tarzı halle kazançlar,, da. Burada temsil borcum var. Eğer işlerimize mamış eski Osmanlı impara-

başladı. 
ARAS'lN NUTKU erişmek içindir ki en mukad- edilmekte olan bütün devletler en mükemmel bir intizam için- torluğu yerinde bugün Büyük 

AL TIN KALEM Baylar: des haklarında fedakarhklara murahhas heyetlerinin memle- de devem edebildiysek bunu Şefi Atatürkün verdiği veçhile 
Muahedeleri, murahhaslar Mühim ve manalı bir hadise katlanmışhr. ketime karşı höstermiş olduk~ Milletler cemiyetinin muhterem en ileriye giden, sulh için en 

heyeti murahhasamız tarafın· vukua gelmiş bulunmaktadır. Bütün milletlere sulh ve ya- ları samimi dostluk sayesinde genel sekreteri Avenol'un ta· bUyük bir amil olan genç bir 
dan bilhassa Paristen getirtilmiş Birkaç dakika evvel kadyetti- kınhk siyasetimiz elde edilen elde edilen muvaffakiyetin de- lebimizi sempati ile karşıla- Türkiye olduğunu takdir et-
o)an altın kalemlerle imza te- ğimiz mes'ud neticeye varmak netice ile tamamiyle tatmin rin sebebi bundan daha eyi mış olmasına ve Montröye miştir. 
mekte idiler. için bir aya yakın bir gayret edilmiş bulunmaktadır. Ve yine bir surette ifade olunmaz. mümtaz memurlar gönderme· Karadenizi emperyalist emel· 

Mukaveleler imza için mu- sarfetmek İcab etti. Montrö bu netice sizlerden her birinizi Baylar, sine medyun bulunuyoruz.Ken- ler iç1n kullanmaya çalışan 
rahhaslar masaları üzerinde mukavelesi müracaatımıza ce- de tatmin ettiği içindir ki, Bundan daha fazla dostane disine Türkiye namına teşek- Rusya yerine bugün Karade-
birbirini takib ederek böylece veb veren devletl .. rin sıkı teş- ehemmiyeti fevkalade büyük olmasına imkan olmıyan bu kür ederim. Ve eminim ki kon· nizin büyük bir kısmında su'h 
dolaşıp dururken bir yandan O riki mesaisi içinde imzalanmış- bir ırana iktisap etmektedir. sözler her birinizin bize kendi ferans ta kendisine karşı min- için kendi ve komşularının em-
hadise foto muhabirleri tara- tar. Bundan böyle dünyaya Boğazların geçişini sizinle memleketinin dostluğunu bil· nettarlığım bildirmek için bana niyeti için çalışan birSovyetRus 
fından tesbit edilmekte iken diyebiliriz ki, mHletler hertürlü tanzim ettik. Fakat bu herkes diren müzakereleri hu~asa et- iltihak edecektir. ya olduğunu da takdir etmiştir. 
diğer taraftan da yarın dünya· beynelmilel anlaşmanın esasında içindir. Diğer milletlerin de ba- mektedir. Bu sözler ayni za- Konferansımızın fahri reisi Litvinof bundan sonra Sov .. 
nın dört köşesinde beyaz per- bulunan hüsnüniyet ve uzlaş- zıları doğrudan doğruya bazıları manda dostlarımız ve mütte- Motta, lsviçrede bulunmadığın- yet Rusyanın Türkiyeye karşı 
deler üzerinde bu hadiseyi ya- ma düşüncesile mütehassis ol- manevi müzaharetleriyle bize fiklerimize karşı bizim kendi dan kapanış celsemize riyaset olan sarsılmaz dostluğundan 
şatacak olan kameraların bu dükları vakıt en müşkül me- iltihak edecekleri hususunda hissiyatımıza da sadık surette için gelememiştir. Bu al<şam bahsederek Sovyet heyeti mu-
tarihi anın sessizliğini yırtan seleler bile hal ve tesviye edi- ümitler perverd•! ettik. tercüman olmaktadır. kendisine hürmetkar ve dosta- rahhasasmm beynelmilel ticari 
muttarid ahengi işidiyordu. lebilir. Ve her bi.i tarafından Bu netice ile bizim için ol- Muhterem ikinci reısımız ne selamlanmı bildirir ve yük· seyrisefere naınahclut bir ser!. 

imza işi tam saat 22-35 -e doğru ve adilane maksadlarla duğu gibi sizler içinde herke- memleketlerinizin daima teali sek federal meclise bütün min- besti tanıdıktan sonra Karade-
kadar yani tam 35 dakika sarfedilcn ı.{ayretler muvaffa- sin hasret çektiği bu eseri ta: ve muvaffakıyeti hakkındaki nettarlık bissiyatımi ilav'!ten niz sahillerinin emniyetini mü· 
sürdü. Ve bu iş böylece bi- kıyetle tetevvüç eder. hakkuk ettirmiş olduk. Bu sa· temennilerimle birlikte benim beyan eylerim. dafaa etmesinin Karadeni2 
tince başkan Brus ayağa kal- Bizi anlamış ve Kema- loncia vukua gelen mes'ud ha- bizzat size söylemek istedik- Bir ay burada, bu füsunkar havzasını harb afetiııden ma· 
karak imzalanmış olan muka- llst Türkiye siyasetine diseden sonra umumi toplantı- lerimi belagatle ifade etmiştir. memlekette Vaud Kantonu ve son tutmaya matuf olduğunu 
velelerdeo birinin Fransız ha- milletler arasında l(ar- da mümtaz ve aziz reisimizin INGIL TERENiN HÜSNÜ Montrö kamunu makamlarının söyledi. · 
zine evrakmda saklanmak üzere şıhkh itimad, teşriki me- söylediği sözlere bir kere daba NiYETİ misafirperver1iği, daima uyanık Sovyet heyeti murahhasas" 
Fransız murahhas heyetine salya olan imanını tar- avdet edecevim. Bizim mukavele projemize tekayyüdü arasında çalıştık. Bu mn diğer büyük bir gayretin·n ~~~-=-~~~~~~~___;;~;.;....;;.~~;;.;.._~~~~.:.._-=-~~~~_:__:_:.=.._~~~~~~~~~~--~~.:::_~:_~_.::_:__~~ 



C..iyeti Akvam misak,yle 
huaun dahilinde yapılmı' mın• 
takavi paktlann ve mntekabil 
llltbaheret paktlannm sulh için 
tatbi"ini teshil etmek olduğuna 
İllYe eder. 

Litvinof diğer heyeti murah· 
haaalara teşekkürden sonra 
l>a konferansın beynelmilel iş· 
tirlk, mesai ye meselelerin 
llllsalemetkirane halli hakkın· 
dalci inancın zafa uğradığı ve 
laatin kuYvetin meıru yollardan 
Iİtmeye tefevvuk ettiği zanno
landağu bir zamanda beynel
lllilel bir tefriki mesaiye ve 
•ilde, vefaya inananlann kal
binde büyük bir lmid ve kuv• 
Yet verdiğini söyliyerek •Özüne 
aihayet verdi. 

L tyinoftan aonra s&z alan 
Romanyanan çok sempatik baş 
laQrahhası Titülesko oldu. Söz· 
lerine beynelmilel bayatta bir 
dlnüm noktası teşkil edecek 
olan boğazlar mukavelesinin 
hazırlanmasına yardım eden 
hltün murahhas heyetlerine 
letekkürle baılamıt ve demiı· 
tir ki : 

TITÜLESKONUN NUTKU 
- Romanyanm bu mukave

leyi kabulüne saik olan başlı· 
c:a sebebin Romanyanın Türki
Jenin yüksek ulusu niyetine 
hudutsuz bir emniyet taşması· 
dır. Doktor Aru Türkiyenin 
Romanyanın menafiini kefil 
bulanan ahitlere hürmet ede
ceğini söylemiştir. 

ta ncı asırda lllUm dil· 
t•ilnde BUrUk EUyan 
bize; "Eler muhasımla
l"ınızdan blrlyle anıa,a
Caksınız en mert mlllel 
Olan TUrklarle anla••
nız.,. demı,ur. Biz bq 
,,••lyeU yerine getlrl
Joruz. 

BARIŞÇI BiR SÔZ 
Fakat ıimdi karpmızda an· 

la..- bir hasım deiil en 
naümt bir c:\ost vardır. 

Titiileako bu kadar içten 
ıelen alzleriai flyle.. Wtirdl: 

Alatarke, lsmel lnllnD
ne, Tevfik Ru,ıa Arasa 
hDrmetlerlml Hada et
tikten eonre buna •iz• 
lua ... ı olan 9ahsl mu
haltbeUml lllve ediniz. 
ltomanyanın vazlyeUnl 
•nlarsınlZ. Dedi. 

JAPON MURAHHASI 
T"atnleskodan sonra Japon 

•urabba11 Şato ayata kalka· 
rak dedi ki: 

Ben ve refikim 1923 de Lo· 
landa da bulunduk. O tarih
denberi ne kadar değişiklikler 
oldu. Koca bir imparatorluk 
'1kıldıktan sonra yepyeni zin· 
de bir Türkiye vücuda geldi. 
Ve herkesin hayranhğını celb 
ettt ismet ln&ntınün Lozanda 
hayranı olduğumuz meziyetle· 
tini burada da Doktor Aras'da 
Ye Numan Menemencioğtunda 
fiirdok. Türkiye bayle rical ile 
İftihar etmelidir. 

Japon murahba11 budan 
IOnra heyeti murabbasalara, 
bilbuıa lngiliz, F ransıi, Sov
Jet Ye Romanya beyetl.,rine 
letekldir ederek içtinab ede
lllediğimiz kuyuda ibtiruiyemiz 
deıniştir, Milletler meclisinden 
çıkınış olmamızdan ileri geli• 
Yor. Temin ederimli:i b6k6me• 
tİlla imza ettiği mukaveleye 
harfiyen ve bu mu:.a•eleaia 
r.thuna tamamen riayet ede
tektir. 

Temenni adellm ki gar
bın bir ucundan farkın 
lbUr ucun:. gidecek lm
lah nUsha dUnyanın bU
IOn devlaflerlne emnl, 
)et, ltlmad va mUsale-

1"'8tkarıık ruhunu an
ataın. 

Japon murabbası şatonun 
Çok alkışlanan bu nutkundan 
~Dra b&yllk Fransız hatibi Pol 
"-•kur ayata kalkh, kendisine 
.... atır, vakur ve sairin bir 

ile clayplaruu birer bi· 

f&hi ... 

rer alylemeye bqiadı. Ve f3y· 
le dedi: 
POL BONKUR SÔYLOYOR 

Cumartesi akıamı uzun me• 
saimiz bittiii Yakıt hazır bu· 
lunduğum bir çok muvaffakı· 
yetsiz konferanslardan sonra 
bu konferansın bize büyük bir 
huzuru kalp verdiğini söylemiş
tim. Bu konferans mevzuubahis 
meselenin çerçivesinden çok 
yukan çıkmakta ahitşikenliğin 
hergün bir misal verdiği bir 
devirde mUsalemetkirhğm par• 
lak bir galibiyeti olmaktadır. 
Memleketim bu konferansın 
mesud neticelerini görmekle 
bahtiyardır. 

SARSILMAZ DOSTLUK 
Memleketimin Türkiye ile 

olan asırdide dostluğu malfkm· 
dur. On altıncı asırda Fransa 
kralı Türkiye ile ittifak etmişti. 
Biz Türkiyeyi Cemiyeti Ak
vama alırken biifün bu bassa
llİyetimizi söylemiıtik.Bugilıı de 
teyit ederiz. 

Son geçirdiğimiz kara gtln· 
lerden sonra bugtin berrak bir 
gün yapyoruz. Ve miidafaa 
ettiğimiz prensiplerin galebe· 
sini görüyoruz. Bugün dünya, 
Türkiyeye en büyük itimat ni
ıanesini vermekle kalmamış iki 
kıtanan birleştiği yerde btiytik 
bir sulh Abidesinin temel taşını 
koymuş bulunmaktadır. Bunu 
Tiirkiyeye medyunuz. 

Meşru yolları tercih eden 
Türkiyeye bunu ananevi siya• 
sP.tin hilafına bile olsa bugilnün 
ıeraitini takdir etmiş olan Bü· 
yilk Britanyaya, Sovyetlere ve 
diğer devletlere medyunuz. 
Sonra bu mıntakada boğazlar
da ö\enlere medyunuz. Onları 
unutmayalım. Burada harp et• 
miı olanlardan birinin bu kon· 
feransa reislik etmit olması 
buna güzel bir alimettir. Dün 
61ealer Milletler arasında kar
deşliğin tesisi içiia ölmOş!erdir. 
Biz de bugün bana yardım 
etmit oJd•jmımdan dolayı 
bahtiyanz. 

Pol Bonkaru milteakip Bul
gar murabbası ciddden çok 
samimi ve bütün devletler için 
bir ders teıkil edecek şu söz· 
leri söyledi. 

BULGAR MURAHHASININ 
NUTKU 

Eğer konferaaa bopılar 
meselesine mesud bir sureti 
tesviye verebildi ise bu blltiin 
heyeti murabhasalann azlatma 
fikriyle mlltehassiı olduklan 
içindir. Fakat bu muvaffakıyet 
hususunda Bulgar heyeti mu
rahbasasının burada ehemmi
yetle kaydetmek istediği bir 
ıebeb daha vardtr. 

Baylar, Emniyette meratib 
silsileleri yoktur. B&yük dev
letler için b6yllk, k6ç6k dev
letler için de k&çllk emniyet· 
ler yoktur. Blltlin emniyetler 
müsavidir.Ve müsavi bir tarzda 
ahnmalıdır. Devletler arasında 
fiilen mewcud musavatsızlığın 
miW emniyetler saba11nda 1al
nız bir tesiri olmahdır. O da 
bu ml•avatsıılığın muhtemel 
tesisini azaJtmak pyetiyle afak 
devletlerin emniyetini arttır
makbr. 

KIYMETLI BiR iŞARET 
Mukavelemiz dlinyaya · ıa

yet kıymetB itaretlerde bu· 
lunmaktadır. Bu mukavele 
isbat ediyor ki Devletler ta• 
mamea meıra ve haklı me
talibini elde etmek için aad 
münasib zamanı beklemek mec· 
buriyetinde iseler hukuku ib· 
lil edilen yahut emniyeti teh-

Balgar maralahasıma .az
lerinl dost Yugoala• aarahba
mnın •amimi hislerini ve iki 
memleket arasindaki derin bağ
lan bir defa daha teyid eyli· 
J en beyanab takibetti. 

SON SÔZ 
Bundan aonra da •6z alan 

Politis şunlan a&yledi: 
Müttehit bir hissimizi ifade 

eden bir temennide bulanaca
ğım. Mukavele bir sulh bir de 
harb zamanını istihfaf eden 
iki kısUDdan müteşekkildir. 
Temenni ederim ki barb za
manı hakkındaki hükümler da
imi surette nazari bir eUld 
mevzuu olarak kalsın. 

Bundan sonra konferans baş
kanı Brus heyeti umumiyece 
çok alkışlanan bir nutukla kon
ferans namına Motta'ya teşek.
k ür ettikten sonra Doktor 
Arasa karşı muvaffakiyetinden 
dol~yı minnet ve tebriklerini 
bildirmiş ve nihayet büyük bir 
eser vücuda getirdiğimize kani 
olarak konferadsın kapaadığını 
ilan ediyorum, diyerek bu tarıhi 
hadiseye son vermiştir. 

Montr6, 20 ( A.A ) - Ana• 
dolu Ajansının hususi muha
birinden: 
Şu dakikada Montra'de Bo

ğazlar mukavelesi imzalanmak 
llzere bulunuyor. Ve imza de
nilebilir ki, bir ln meselesidir. 
Dışişleri bakanımızın murahhas
lar şerefine verdiği ziyafet bitti. 
Şimdi bütün murahhaslar imza 
'erefine baştan başa donanmıı 
bulunan Montra Palas otelinin 
salonunda toplanmış bulunu• 
yorlar. Ve biraz sonra imza 
merasiminin yapılacağı büyük 
salona gireceklerdir. Salonda 
ahnmış bulunan tertibat ş5y· 
ledir: 

Salonun yarısı murahhasların 
oturacaklan masalara ayrılmlf, 

bu masalar at nalı şeklindedir. 
Ve tam ortada kenferans ~
nkeratını o kadar muvaffab
yetle id re etmit olan Avu11· 
turya murahhası Brus' e ayni· 
mıştır. Ve iki yanında reis 
vekillerine ve umumi katibe 
ayrılmış olan yerler var. 

Murahbaalar bu masa etra• 
fında alfabe 11ralile Balgam• 
taa' dan batlamak ve Yukos• 
lavyada bitmek suretile yer 
alacak!ardır. 

imza meraıimi etrafındaki 

haberlerimiz devam edecektir. 
Paris, 21 (A.A) - Montr6· 

dea La Jnra bildiriliyor: 
Ba akpm merasimde muh· 

telif hatipler a&z alacak ve 
çok müstesna bir diplomat 
kabiliyetini isbat eden Tevfik 
Rüştll Arasın temsil ettiii 
Türkiyeye saygıda kuıur et• 
miyeceklerdir. TOrkiyeyi tatmin 
eden yeni boğazlar rejimi Av
rupanın aiyasal durumuna 
tesir edecek ve Boğazlara 
'kikim olan Tilrkiye Avrupa
da birinci derecede rol oy· 
aıyacaktır. Biiyiik devletler 
onun dostluğunu arayacak· 
lardar. Tüık Fransız yardım 
pakbmn mOzakeresine zemİD 
hazırdır. ltalya Montröye işti
rak etmemekle tamir g&t&rmez 
bir bata itlemiftir. Ve onan 
Balkanlarda nllfaz ve itibtrca 
kaybını lngiltere kazanmııbr. 

Tan gazetesi bu aabab mu
kavele mebiini neıretmiştir. 

NOT: Paris muhabirimizin 
dün vediği bu haber elimize bu 
nbah g~miıtir. 

dit edilen bir memleketin her 111•• ·----..----~! 1 
haklı talebini ciddi surette na- Fırsat 
zan itibara almak ve bitarafane 

Kutlanılmıı muhtelif mar-
tetkik etmek de sulh isteyen kalarda yazı makinalan Gali 
devletlerin vazifesidir. 

Bulvarında Ktıçllk Kardjçah 
Bugün isaf edilmiı olan hak- hanında 7 numar"da ehven 

b talebi ile istikbal için Umid- fıatle sablmaktadır. ihtiyaca 
lerle dofu bir usul ihdas et- olanlar fırnttan istifade et• 
mit olan dost ve komşu cum- •inler. 
huriyete derin tllkranlanmm S-7 
beyan ederi-. 

Oün zafer mitingi yapıldı 

On binlerce Izmirli Cumhu
riyet meydanında ~plandı •. 

DllA ap/Jtul tö1tni yapılan Kordonda vali lwrdeldvı kesiy<Jr 
- Başlaratı 1 ind sa'lfada - l Arkadaılar, bundan evvelki rirse elinizdekinin ntsfını ve 
Saat on yedi.ıe doğru halk devirlerde millette canlılık his ağzınızdaki lokmanın yara-

Cumhuriyet meydanına akına edilmemiş ve son senelerde sını yurd için sizden ala· 
baılamı,, Kordon geçilmez bir hissedilmesi milletin karakteri- biliriz, fakat aizi asla eeir 
bal almıştı. ne uygun idare siatemini bul- ettirmeyiz. Huzurunuzda bunı 

Cumuriyet meydanında başta mut olmasıdır. Bu idare cum· saz veririm. 
vali ve parti başkanı Fazh huriyettir. Saltanat idaresinde SOrekli bir ş~kilde alkı,fa· 
Gftleç, Müstahkem mevki ku· millete kendi kendini idare nan bu veciz ifadeden sonra 
mandanı General Bürhaneddin, hakkı verilmediğinden bO- sftel muzika cumuriyetin onuncu 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, yük milletimizin en mfthim mu- yıld6n0mll marşmı çalmlf ve 
,ehrimizde bulunan ıcaylavlar, vaffakıyet kabiliyeti söndiirül- halk bir ağizdan tekrar etmif 
erkAnı mülkiye, askeriye ve müştü. Cumhuriyet devrinde ve mitinge nihayet verilmiıtir. 
adliye ile teşekküller mümes- kısa bir zamanda muvaffakı- Resmi ve gayri resmi mües• 

tt ff k · · k sese ve taıekküller tarafından silleri ve binlerce halk, mek· ye en mava a ıyete gınyorsa 
bu dog"rudan d v h-k" Atatilrk heykeline ynzlerce tebler ve C. H. P. bimayesin· ogruya u u-
metimizin ku.,vetini sizin mu· zafer çelf'nai konmuştur. 

deki İfÇİ ve esnaf kurumları habbetinizden almış olmasından GECELEYiN 
birliği daimi idare heyeti Aza- münbaistir. Biz çok bahtiyar Dün gece tehir ba,tanbap 
ları ve mensubları, Süel mu· bir milletiz, çllnkil bizim ka- elektrik içinde yüzüyordu.Şehri& 
zika bulunuyordu. Haz11lanmıı rekterimizi sezen ve bizim için birçok semtlerinde zafer tak-
olan drograma göre, tam sjlat hakkımız o'11n tam manasiyle ları vücude getirilmişti.Bu zafer 
on yedide sllel muzikanın geniş ve serbest idare siste- taklarınd•n g6klere ışık sOtun· 
çaldığı istiklal marşı ile mera- mini kuran bir dAhiye kavuı· lan fışkmyordu. Resmi Ye yan 
sime l>aılandı. latildAI marf1D• fiıJr, mf1Qar olduk. Bu da Ata- reami daire ve .mle~er 
dan sonra Atatürkl1n heykeli tilrk'tilr. Alatürk idaresinin bun- blnalm tama.- teawlir: edll-
onünde bazırlanmıt olan kOrsü- dan evelki idarelere ve battı bu- mişti. 
ye çıkan Lebid Fehmi halkevi günkü muasır idarelere gıpta Gece şehrin muhtelif mey
namına bir nutuk iradetti ve baht olacak muvaffakıyetler denlarında kuru1an halk kiir-

elde etmesinin aırn buradadır. sDleri etrafına toplanan halk 
boğazların ehemmiyetini Meb· E ff k d bir rok hatipler tarafmdaa 
metcigv in orada dikilen kan· n aon muva a ıyeti e ba- "' 

gün burada takdis ettijimiz Bo;azlaraa ehemmiyeti ve elde 
larınm çokluğunu anlatb. Çok Montrl muvaffakıyetidir. Ben edilen zaferin bliyüklilğil bak-
beyecanh bir ifade ile irad partinin baıkanı sıfatiyle ve kında s&ylevler verilmiştir. 
edilen bu nutuk halk tarafın• aynı zamanda devletin mümes· Halk gece biç uyumamış te· 
dan alkıtlandı. Ondan ıonra sili olarak büyük şeflerim Ata· zabürat sabaha kadar devam 
gençlik namına Hakimiyeti türk ve ismet lnönü namına etmittir. 
milliye mektebi baı muallimi 16yl6yorum: Gece Halk, asker ve mek· 
Ihsan Çetin, pbir .. mı• - Eğer rilzair bir glin bizi tepliler tarafından fener alay· 
Belediye reis muaYİDİ Suat sevkeder ve vaziyet icab etti· lan tertib edilmiftir. 

Yurdkora tarafaadaa nutuklar 
16ylandi. 

Çok alkışlanan bu nutuklar
dan sonra mitinglu verdiği he· 
yecanla kürs&ye çıkan Maliye 
memurlarından Yusuf bir nu
tuk söyledi • Daha sonra 
kiiraüye Vali Ye parti bRt· 
kanımız F azh Gllleç çıkb. 
Veciz bir ifade ile ve 
gür bir aeal, herkesi heye~na 
sevkeden fU d~ğerli nutku 
aöyledi ve nutuk birçok yerle
rinde alkışlarla kesildi : 

Sayın vatandaşlanm; 
Bugün hllk6metimizin blly&k 

muyaffakıyeti ile •eticelenen 
ve boğazlar &zerindeki dava
mızın milli emelimize uygun bir 
tekilde neticelenmesinden mü· 
tevellid ailrurumuzu birbirimize 
ifade için burada topt.nmıı 
bulunuyonız. Benden enel söz 
dyliyea arkadatlanm ba 1De

sele etrafında her nokta11 ta• 
mamiyle tenvir ettiklerinden 
ben daha fazla s&z söyliyerek 
1abranızı suiistimal etmiyeceğim. 

Sevgili vatandaşlarım; hükü
metimizin bagüaktl muvaffakı-
1.eti sizin onu takviye etmeni· 
zm ve hükümete olan baihh· 
ğımzın neticesidir. Eğer bugün 
Türk bükO.meti muvaffak ol-
muşsa bu Ttirk milletinin sev· 
fiıine ve itimadına iatinad et
mİf olmasmdandır. Binaenaleyh 
ben bu iıte sizi, milletimi teb
..... ,.. ... a ı 

lzmir Liman işletme idaresinden: 
Yelkenli gemiler hariç olmak llzere lzmir limauına yalnız kereste 

yüklü olarak gelecek gemilerdeki kerestelerin boşaltılması iti 
20-7-936 tarihinden 27-7-936 tarihine kadar bir hafta mtıddetle 
eksiltmeye konu muıtur. Eksiltme 27·7-936 tarihine mDsadif 
Pazartesi günü saat 15 de Liman itletme idaresi tefleri Endi· 
meninde yapılacak ve tekarrilr edecek bedel haddi IAyik gCSrDl
dlliü takdirde ihale olunacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin muHkkat teminat olmak üzere 500 
lir•yı ıua~den vermeleri veyahut bu miktarda Milli bir bankadan 
mektup getimeleri mecburidir. Fazla izahat almak ye f&rbaameyi 
g6rmek istiyenlerin idare levazım ıefJipe miiracaatları. 

Türk hava 
sinden: 

kurumu 

2261 (1511) 

lzmir şube-

1 - lzmirde Kültürparkta bir paratut kulesi yapbrılacakbr. 
2 - Kulenin tahmini keşif bedeli (39590) lira (1) kuruştur. 
3 - Plin ve şartnameler "25" lira mukabilinde lzmirde T. 

H. K. lımir şuğbesinden, lataabulda T. H. K. lstanbul ıuğbesin
sinden alınacakbr. 

4 - E'ıtsiltme 3 Aiustoı 936 günü saat onalbda kapah zarf 
usuliyle lzmirde bava kurumu ıubeainde yapılacaktır. 

S - Münakasaya girebilecekler: 
Diplomalı mimar veya m&hendis olmalan ve in ... t mliteabbidi 

olduklanna dair mukayyet bulundukln ticaret oclasmdan Yesika 
ibraz eylemeleri ve iktidarı malllerini g6aterir bir banka referan11 
vermeteri ve timdiye kadar bu tekilde mühim bir betonarma İn• 
şası yapmıı oldukJannı veaaikle isbat eylemeleri ve bu vesaiki 
mllnakasa tarihinden itibaren uğart yedi gOn enel Tilrk h,vı 
kurumu lzmir şuğbesine ibraz ederek mllnakasaya girebilecek
lerine dair vesika almaları şarttır. 

6 - Talipler "2970" liralık muvakkat teminat mektubu ve 
ehliyet veaikalariyle birlikte teklif mektuplannı 3 Ağustos 936 
saat (15) e kadar hava kurumu lımir ıağbelİ batkanhjına tealim 
............ 22-29 2t 
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- Kendinizi tevehhllme kap
brmıısımıl 

- Aalal.. Siz bir az &nae 
deliğin yanında dıpnda konu
ıulanlan dinlerken ben gaip
lerle konu111yordum. Aynı da
kikada kafa tasım sanıldı. 
Buhmdupm yerden çocuğu 

ılrmeğe imkln yoktu. Likin 
ona tamamiyle ıördOm. O de
likten yirmi adım ileride ha
vada bulunuyordu, vücudunda 
garib bir atet parladı. Elini 
g6ğılbıe dayamıt duruyordu. 
Bu el yavaı yavat d6tt0. G6ğ
dndeki yaradın parça parça 
kanlar akıyordu. Bu kanlar in· 
ıan kanı gibi kırmızı değildi. 
Oflamla pz g&ze ıeldik. 
Deoda yavaı y•vaı elemli na
urlariyle bana bakarak kayb
oldu. Sanki cİ81Dİ buhar olab 
llÇIDUf gitmifti. Atq .anda. 
Hayli ortadan kalkb. Artık 
hiç bir teJ ılremedim. 

Roji1eri .- clmlelerinl 811· 
terken sesi çakmıyor, kelimeler 
bir mınltı halinde dudaklann
dan dök&liiyordu. Cizli bir kor
Jcanan tesiri albnda kalan Ka
terin bu yerden kurtulmak için ı 
ayala kalkb. Soğukkanhhğuu 
toplamak istedi. Mtıneccimin 
giderine bakmak anuıunu 
11.terdi. Garib bir atetle kar
plafb. Damarlan gerildi, dit· 
lerini gıcırdatarak ı&ylendi: 

- Kocam benim &Hım kok
tağuma yemin ediyor. Adam 
ıen de... Madam ki tahakknm 
etmek için öldilrmek lizımdır. 
Ben de geçtiğim yerde bir ce-
1ed bırakmakla pnır duyap 
bir kadınım .. Hayallerden, ca
d.ıardan, pytanlardan lrkmi· 
yorum. Sizden de korkmıyorum. 
Mariyak ölmelidir. Şarl da öle
cektir. Şeytanlar krallık tahbna 
otfam Hanriyi ıeçirmek için 
bana yardım edecektir. 

Katerin bir ııtavroz çıkardı. 
Sotuk parmağiyle mllneccimin 
alnına dokundu. Rojiyeri bir 
lrperme ile ıaraaldı. iki elini 
alnına rötilrdü. 

Katerin son karannı bildirdi: 
- Verilen karar mlinakata 

kabul etmez. Madam ki Deoda 
benim anası bulunduğumu öğ· 
renmiştir. Bu ıebeb kendisinj 
llüme mahküm etmeğe kafidir. 

Banu bir tarafa bırakalım timdi, 
bu ıırn bilen Jan Dalbre için 
konutalım. Bu kadını ben öltı
me mabk6m ediyorum. Aptal 

kadın; &rdtığüm atan içerisine 
diiftll ve yakalandı. Fikirlerimi 

Hna açıkça alyliyemem. Oğ-
luma tahaia etmek istediğim 
krallik tahbnı bir h&k6.net 
darbesiyle elde edeceiim. Oğ

lumun nllfuzunu arbrmak için 
Roma hilkimetiui kurmatı dl

flnlyorum. Kolinin dlflb1ce
lerini sordum. Beorneli'yi ıehri 

ve sarayı dolduran ıinyorlan 
tetkik ettim. Kraliçesinden tu-

tunuz da ıon neferine kadar 
hep birer fesad l&aynatıdır. 

Bmalar yalnız kiliseye kartı 
korkataca birer engel değil, 

Franaa krallığını bitirmek İlti
yen inunlardır. lhtillle hazır· 
dırlar. Eğer ben proteıtanlan 
mahvetmezsem hülc6met bir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Allyl yaralayanlar 

Torbahnm Çırpı k6yünden 
Baymmnn Çengeller köytine 
dönerken Hamza Afi adında 

birini çifte tüfenği ile ağır su
rette yaralayanlardan Pomak 

Mebmed Ali tutulmUf ve koca 
Emin kaçmııb. Jandarmaları· 

mazm takibi neticeaillde koca 
Emia de 1akalaaarak a.W,e,. 

kaç glln içinde proteatan ola
cakbr. işte Proteatanlann batı 
olan Jan Dalbreyi ezmek ile 
batlamahyım. O benim ıırlanmı 
biliyor. Dalbere ortadan lcal
lcınca ben hem kendimi kurtar
mıt hem de dini ve hilkômeti 
kurtarmıı o!acağun. Gel sev· 
gili dostum! bababk ıefkatin
den doğan kederlerin ha ka
dının 6Himünli hazırlamakla te
seJlı bulsun, Madam ki o; Ma
riyakın anan olduğunu ileri 
lirliyor, madam ki ona oğlum 
diyor, her halde öl&m onları 
birbirinden ayırmalıdır, haydi 
artık buradan çıkalım. 

Rojiveri ıordu. 

- Yıldızları tedkik etmiye
cek mi idik. 

- ffayar buna ltlzum kal
madı. Öğrenmek utediklerimin 
hepıini biliyorum. 

-Bümd -

lzmlr Beledl~eelnden: 
3039 numarah ve 11-6-936 

tarihli Çeltik ekimi kanunu 
Belediye ilin tahta11na asıldı. 
Herkesçe bilinsin. 2255 (1512) 

- Çayırlıbahçede 84 sayılı 
adanın 219 metre murabbaın
daki 34,35 aydı artalan beher 
metre murabbaı ylz yirmi bet 
kunqtan iki y6z yetDiş &ç lira 
yetmi• bet kuruş bedeli mu· 
hammenle batkitiplikteki şart
name veçhile 7-8-936 cuma 
gllnil ıaat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. lttirik 
için yirmi bir liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile ı.öylenen 
ınn ve saatta encllmene gelinir. 

22-25-28-31 2254 (1509) 

lzmlr Slcllll Ticaret ma
murıuıundan: 

(Akif Nazarla) ticaret unva
niyle lımirde Çayırlıbahçede 
Melez sokağında 8 numarada 
kahvecilik ticaretiyle uğrapn 
Akif Nazarlının itbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hilkim
lerine göre sicilin 1770 numa• 
rasana kayıt ve tescil edildiği 
ilin olunur. (1514) 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

................................................................................... , 
~ Fakat günde iki defa kullanmak şartile i 
• • 
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DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 ıeneıinde en ıon icat edilen bu vantilatörler liç 
adet pille işler. Bir 18atta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde Jizım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapma1ı tasarruf için bir harikadır. Tavsiye 
ederiz. 

Sabf yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No.28-9 
Ôdemitli Hüseyin Hüsnü 

............................. . 
IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
1 1 - uınaı a rı a~ı 

'rarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAD --------
Yeni yapbracağınız e bise er için bu mamulib tercih iniz 

================== SATIŞ YERLERi ================= t.[:::::{l:n:n:? : ::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

8l8tc~~==d~a ŞARK HALI T. A. ş 
~::ı:a~~~i:;~- F AHRi Kandemir oğlu 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Rim 
••ıı••ı•ı·······························ı···········ı····ı·· Kardaa)en· ve Strubo Mabaumlan ticaretnanelerinae 18tılmaıdaa11 

'-:ı f; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Aııııeciğim, neye beyhude baş ağrısı 
çekiyorsun ? Bir kqe 

GBIPIN 
Al da hemen kurtul ! 

................................................................................ 
• • 
5 En inadca bat ağrılarım, en tiddetB dit ağnlarmı 5 • • • • E pıılacak derecede ıtıratle ıeçirir İ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarıtın, yegane ubbi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
ede,.. Yarım a11rdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi glizellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamiu yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamia yağaız gtlndtız için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gllndiiz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyojlu lsta•bal 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat bankasından: 
Bankamaz muhtelif ıer.Werinde çahıbnlmak tızere mlsabaka 

ile ve ytızer Hraya kadar ayhkla llzumu kadar memar ahnacak· 

tar. Mtısabakaya girmek için liaeleri veya Ticaret liıelerini ve 

phud Galatuaray liaeai ticaret kısmını bitirmiı olmak ve 18den 

qatı, yirmi betten yakan yafta bulanmamak lazımdır. 
Ml118bakaya gireceklerden ae gibi belıeler arandığı, ve. ne

lerden imtihan yapılaca;.. Ankara, latanbuJ ve lzmir Ziraat 

bankalarımızdan elde edilebilecek prtnamelerde yazdadır. MB

aabaka 6-8-36, 7-8-936 pertembe ve cuma gOnleri 1ababı saat 
9 da Ankara ve lıtanbal Ziraat bankalarında yapılacakbr. 

istekliler aranılan belreleri bir mela.tubla birlikte en son 28-7-
936 Salı gllnO akıamına kadar Ankara Ziraat banka11 memurin 

mlldlrl6ğ6ne gaindermek veya vel1'1ek ıuretiyle mtlracaat etmiş 
bulunmalıdırlar. 22 24 26 2245 (1513) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sos
yetesinden: 
Şebeke ameliyab dolay11ile ceıeyamn bu ayın 23 ndl pil 

saat 7 den 17 ye kadar Eminiye - Nelibiye - Zehre - Saclal
lahefeacli ıokaldan ile mlcaYir 10kaklarcla keaileceii .. ,.. abr 
..ıri.ace w·- ek .......... 



F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

•azdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amıterdam, Hamburg 
limanlan için yük alacakbr. 

CERES vapuru 27 t.=muzda 
ıtılip .. ..... A.
Yera, Rotterd-. Amsterclam 
ve Hamb.rw limanlan iPa J1k 
alacakhr. 
SVENSKA ORIENT Linien 

GOTLAND Motöril 20 Tem
ınaada Rotterda-. Hamb•g, 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

VASLAND motöril 30 tf'm· 
muzda beklenmekte olup yü• 
k&ai tahliyeden tonra Rotter• 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburı 
Oılo ve lakandina91a U.nanlan 
İçin yük alacakbr. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALDA JULIY A vapuru 30 

telDlllazda gelip 1 Ap.tosta 
Pire, Malta, Manily ve Bar
telona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Dandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değifikliklerden 

•centa mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
biaua arkumda FRA TEW 
SPERCO acentesine mliracaat 
•dilmesi rica o!unar. 

Telefon: 2004-2005-2663 
z-Paria fakilltesinden cliplomah 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal (.etindaA 
Hastalanaı her gtin sabah 

IUt dokuzdan baflı1arak 
Beyler - Nama _.. S. 21 
Damrah muayenehanelerinde 
kabal ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

_kadar memleket butaneainde 

1',. v. 
W. F. H. Van D~r 

Ztt & C..o. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapur• 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Aaven, Rotterdam)iam 
burg ve Bremen limaalanaa 
yllk alacakbr. 

ACHAIA vapuru 31 tem
,..zcla beklemif•. Hamburg ve 
Aav•st• ylk lloşaltacaktır. 

CHJOS ftpura 10 ap.tosta 
l.eklea'yor. 1S ap.to.& k,dar 
Anvers, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremea ~ yik a ac:akbr. 
~ 

Amerikan ExpOl't U.es 
EXMISTER vapmu 31 tem

muzda hekJeniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. .. ~ .. 

Service llaritim Roumain 
Bogarest 

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 Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yiik alacakhr. 

DUNA motörll Danub liman
lan için yiik almak iizere 7 
ağustosa doğru beklenilmek· 
tedir. 

Vapurlann i•imleri, pime 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taabh&de gi· 
ritilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 
Z.e & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmlr Slclltl Ticaret 
memurıuıundan: 

[Necip Genç T&rk] ticaret 
unvanile lzmirde lametpa .. bul• 
vanada 42 numarada demirci
lik ticaretini yapan Necip Genç 
T~ itba U...- _ ......... 
k&mlerine gire 8ici1Ua 1769 
numaruına kayıt ve teıcil edil
diği ilin olunur. 

lzmir Sicilli Ticaret Memura 
F. Tenik 

( 1515, 

lzmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Sirkecid_:.Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin mO.teciri Tllrlderden en aki otelci 

olan ve herkese kenc:liaini nvclirea bay Omer 1.111-
Ddlr. Bay Omer LOtfi lzmir Askeri otelinin mla
sisidir. Kırk bir senelik tecriibeli idaresini berkea 
bilir. latanbalda her iki otelde koaakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Büttln ha fevkalldeliklere illveten fiatlar 
aallthif acuzclar 

Ferit Diş macunu 
Diıleri inci sibi be1adabr 

-tız ve dit lufZU11hha81 için 
1'-nıu bllttla ev•afı haizdir 

Blylk tabi 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sajla. 

1.arif ve 

pk --••r 
M.DEPO 
Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

.-EM ASIR 

ı Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
CENDEU HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE EUERMAN UNES LTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
Ye Hull içiu ylk alacaktır. 

1 

MARDINIAN vapuru 27 ha· 
ziranda beklenmekse olup Li· 
verpool n Gla._ov lcin yük 
alac:aLbr. 

DRAGO va,_. t-uz or-
talannda ı..o.dra, IWI we An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve HuD 
için yük alacaklar. 

LESBIAN vapar• 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracaktır • 

Deutaüe l..enate - Lime 
TOFIA ••pa11 2S laazina

da ffamhurg, ve Bremenden 

Kinalkol ~::.,~· 
ı.tihulzlalrta, zaiflikte, ın
cada, eski sıtmada bire 
birdir. 

Hazım Hapları: 
Bir t.aui mlobulanla illet 
verir. Oç tanesi miishildiır. 
Ham~lemw 
tashih eder. 

Her eczaneden isteyiniz 

gelip yik ~ılntracakhr. 
NOT : Vürut tarihleri, va

,_ı.,.. ieieLeri ve navln k· 
retJeriain deiitikliklerindea •e 
suliyet kabul edilmez. 

....................................................................... 
• • 
! TAZE 1,EMiZ UCUZ i 
• • • • • • 
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. HAMDİ NÜZllET i 
• 

Sıhhat Eczanesi 
5 

BAŞ DURAK 
B&yük Salebçi oğla hanı k~rpıında • ...................................................................... : 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı lldllren keskin FJitlerin 
pek çok çeıitleri, ufak bil· 
yük kutularda, şişelerde ve 
d6kme9i ebven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olaa ve hepinize llzım naf
talini almakta biraz acele 
edaniL 

Kullanışh ve dayanıklı Flit 
tulambalan, sivrisinek mllca· 
delMI içi• her evde bulun· 
ması mecburi olan mikrop 
öldllrDcll mazot, aıidfinik, 
karaolin ile g6ktaı, benzin, 
alkol, he: nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, aa, macun 
ve buiday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınıL 

(40) renk &zerine Kaz markah mqlıar • Arti. kamq 
bo,.•ını anatma11nız. 

Kolonya, dit macunlan, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeıitlerimizi g&rmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklard1r. Telefon: 3882 

Fenni 

ECZANESi 

HiLAL .ECZANESİ 

HER NEVi FENNi eOztDK 
Altm, Dikel, 1aJ. elektrovis, alloloit bu baga her tllrll çer

çevelerle pantoskopik, •ilbaditlik, Iİferik, iki mibrakh, uzaktan 
veya yalandan her ttırltı g6zllkler, 0tay7are ve tofk gldlklerile 
Jüneı ve toz g&zltikleri, ile blltlln opkltmin b&tün icabab. Giz 
hekimleri için mua1ene kutulan, ala ve edevat_ ~P-osa 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Türk hava kurumu (M) Akhisar 
şubesinden: 

Akbiur Tayyare sinema11 1·8-936 tarihinden itibar• 61 _.. 
mllddetle icara verilecektir. 

ihale 30-7-936 tarihinde saat lS de Akbi•ar Tlrlr baT& b· 
rumu ıubesi binasında yapılacaktır. 

Arbrma ve ihale oartnamemi girmek istiyenler lzmir, Manisa 
ve Akbiaar Tllrk hava kar•• t•beleriae mtlracaat etmelidirler. 

1eJ;.t4-1'·22·2'-SO ._ {14t') 

altZI Jıbmak arbk bir lralfet delil*. 
Zira gayri kablH kıJas olan PERLO
DENT dtf macuna bu kalfetl ortadM 
bld""f'llr. 

PERLOOENT COk 2"l'tl oldulu - iM 
....... llUZU ........... 

TURAN Fabrika1an mamulatıdır. A)'Dl zamaada Tana 
tuvalet aabunlannı, traş ubunu ve kremi ile giael&k krem• 

lerini kullanınız. Her yerde utdmaktadar. Yahm topta a
bslar için lzmirde Salihağa hanında amam acentelik Nen 
Naci ve J. C. Hemsi'ye mhacaat ediniz. 

Posta KuL aa• Telefon a ... 

Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihanı 
T&rlri1e Ziraat hankumdan: 
1 - BukuaıD mllabab ile ve mhababda .... ...._. 

muvaffakıyet derece.U.e gire lllzumu kadar mllfettit aamndi ft 

tef namıedi alınacaktır. 
2 - Ba mllubakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mlllkiler 

veya ylk•ek Ticaret ve lkbaad okula11ndan veyahud Hukuk fa. 
knltemnden veya bun1ann yabancı memleketlerdeki benzerleria
dr.a cliplomah olmak gerelcm. 

3 - Mlubaka 3, 4 ve S Ajuatoata Ankara ve l•tanbul Ziraat 
bankalannda ya~ ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri-

lerek Ankaraya getirilib sizi& bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettif namzedlerine 140 ve şef namzedlerine 130 lira 
ayhk Yerilir. 

M61ettif aamseclleri iki HBelik bir stajdan aonra mlfettiflik 
imtihan•• pecek Ye lraumhna 175 lira aylıkla mlfettiflife 
geçirileceklerdir. Aabrada umum mtıdtırlllk ıeniıterinde çalq
brılacak olan ıef namzeclleri ise bir senelik stajdan sonra ehli-

yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi eclileceklerdir. 

S - imtihan progruu ile ıair prtlan g6aterea matbaalar 
Ankara, htaabal ve bir Ziraat bankalariaclaa elde edilebilir. 

6 - istekliler aramlaa belpleri bir mektubJa • IOD 27-7-3' 
pazartai pi akfUllllA kadar Ankara Ziraat banka• teftit 
beyeti m&d•IBtBne ghdermek veya vermek suretiyle mBracaat 
etmif halanınal•cbrlar. 

14 ıs t6 11 ıs 19 21 22 23 24 ıs 26 2ıs3 (t46t) 

Devlet Hava yollan işletme idaresi 
Alım satım komisyonundan : 

ifna JOllan DeYlet ifletme idaresi içia almacak olan 60 toa 
74 oktanlık ta71are benzini için 24600 lira beMl taluaia edib• 
ve it kapah zarf U811li1Ie ebiltmeye koman,_.. 

Ekailtme S ağuatoı 936 çarpmba pi uat 14,30 da Tq
laudaki Hava yolluı Devlet ifletmeaiae aid dairede yapalacakbr. 
Talipler ba husustaki şartnameyi Hava yollan Devlet it1ebH 

idarui ahm ve sabm komi•yCJllundan alabilirler. Talip olaalann 
18'5 6rahk ıınuvakkat ~ada makbuzuna weya banka mektuLw 
ve tarbaamede g&ıterifen vemikalan ihtiva eı.ek &zere 2eG 
u)'lk k•••n 32, 33 ncl ve .. teakip ... delerindek" tarifat 
Uirmincle .._..,__. .... teldil ~ ,obrMla yaaJa 

ebilpa' ••tinden bir saat enelifJe kadar komiı1on reialipe 
vermeleri Ula ohmar. 19-22-26-30 22'10 (1499) 

Bumova belediyesinden: 
Buıaowa Çay mecr•wa 84 ...Ue mmnlap.la iki parça Ye 

995 lira 46 Kurut kqif bedelinde bir davar yapılacakbr. ihale 
açık eksiltme u~ 30-7-936 Pe1fembe ı&all uat 16 da yapıla

cakbr. Munkkat teminat akçeıi 75 lirad1r. lıteklilerin m&racaat• 
ı... illa 14-16-22-26 21Sl 
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ispanyada çıkan Faşist boğuldu mu? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

adri ikim • 
vazı 

•• •• r •• r 
Romanın verdiği haber ere akılırsa Ma rı üze ine 

yürüyen asiler muvaffakıyet kazanıyor 

ispanya patlamenlosu trisi 
Paris, 21 (Ô.R)- ispanyada 

karışıkhklar devam ediyor.Ge
ce saat 3,15 te lspanyol hü
kümeti tarafından radyo ile 
neşredilen bir tebliğde hüku
metin vaziyete tamamen hakim 
olduğu bildiriliyor. Ayni tebliğ 
Saragusa ve Sevildeki asi kuv
vetlerin hükumet kuvvetlerine 
teslim olduklarını ilave etmek
tedir. Halkan iaşesi normal 
şartlar içinde temin edilmiştir. 
Fırıncılar sendikası halkı ek
meksiz bırakmamak için fırın

ların geceli gündüzlü çalışa
caklarına bildirmiştir. 

Londra, 21 (Ö.R)- General 
Mollanın öldüğü tekzip edili
yor. Fakat asi lspanyol gene
rallerinden Fajful ve Gomez 
tevkif edilmişlerdir. 

Lizbondan gelen bir habere 
göre isyan hareketinin başı 
olan General Franke hava yo
luyla Fasa dönmeğe karar ver
miştir. Kaydı ihtiyatla verilen 
bir habere göre asi general
lerden Franjutto bir tayyare 
kazasında ölmüştür. 

HÜKÜMET HAKiM MI? 
Londra, 21 (Ö.R) - lspan

yol büyük elçisi hükümetin 
bütün ispanyada vaziyete ha
kim olduğunu bildiriyor. 

Lizbon, 21 (Ö.R) - Asiler 
Sevil şehrini almışlardır. Ora
dan telsizle neşriyatta bulun
muşlarsa da bu neşriyat başka 
bükfımetçi istasyonlar tarafın
dan sabote edilmiştir. 

Bayon, 21 (Ö.R) - Leon 
eyaletinin bir çok kasabaların
da suikastcıfar tevkif edilmiştir. 
. GAZETELERE GÖRE 

Paris, 21 (Ô.R) - Gazete-

ler lspanyol ihtilali ile meşgul
dürler. ispanyadaki karıııkhk
ların beynelmilel vaziyet üze
rinde te:sir yapmasından endişe 
ediliyor. Başvekil Leon Blum
un gazetesi olan " Popüler ,, 
ispanyada Halk cephesinin hü
kümet etrafında toplanmış bu
lunmasını takdir ediyor. Bu 
gnzete diyor ki: "ispanyanın Fa
şist bir mahiyeti vardır. ispan
yada Faşizmin galebesi bu 
memleketin istikbali için meş· 
um neticeler verebilir. ,, 

Övr gazetesine göre, lspan
yol asileri milletten en kıy
mettar iki hazineleri olan 
hürriyet ve cumuriyeti qas
betmek istiyorlar. Fakat ls
panyol Milleti koyun sürüsü 
gibi sürüklenmiyecek, şahsi 
hürriyetini ve Cumhuriyeti 
korumak için şiddetle müca
dele edecektir. 

Or.(t'ıı ıhtilttlıle kazanan paıti ıeisleri 
Enformasyon gazetesine gö

re lspanyol isyam milli çerçeve
yi aşan bir mahiyet taşıyor. Bu 
gazete diyor ki : " Cebelütta
rıkta vaziyetin tanzimine zaru-
ret vardır. Şehir yakınından 

-. 'f' r' • • • . •• . ..,\ ~ r ~) ... ., ~ ... 

duyulan siJib sesleri balkı he
yecana düşürmektedir. logiliz 
hükümeti Cebelüttarikteki kuv
vetlerini son günlerde üç mis
line çıkarmıştır. Bundan başka 
Tunca meselesi de nazarı dik
ka~i çekmektedir. Londra, Pa
ris ve Roma hükumetleri bu 
şehirdeki beynelmilel statünün 
bozulmamasını temin edecek 
tedbirlere başvurmuşlardır. ,, 

ASiLER YÜRÜYOR 
Roma 21 (Ö.R) - ispanya

dan birbirini nakzeden haberler 

kat'i muharebe Madridin 70 
kilometre cenubunda dağlık 
arazide vuku bulacaktır. iki 
tarafta da tayyareler harekata 
iştirak etmektedirler. 

Dün hükümet tayyareleri isi 
kışlalarını bombardıman etmiş
lerdir. 

Madridde nisbi bir sükün 
vardır. Umumi müessesat ka
palıdır. Genç gönüllüleri taşı
yan otobüsler mütemadiyen 
cenuba hareket ediyorlar. 

Radyo ajansına göre hükii-

Ası /sponyo/ Jilos111um dolaşlt!fı Cebeltilta11ktan hır göıü11iiş 
geliyor. Royterin bir haberine met otuz yaşına kadar olan 
göre asiler yavaşça Madrid bütün sınıfları silah altına ça-
üzerine yürüyorlnr. Tedrici bir ğırmak suretiyle kısmi sefer-
surette bütür. cenub vilayetleri berlik ilan etmiştir. 
asilerin ellerine geçmiştir. Liz- Sen Scbastiyende Halk ceb-
bon haberlerine göre Endülüs hesi taraftarları asilerin hücum-
asilerin elindedir. Bu şehri asi- Jarmı önlemek için tertibat 
)ere karşı müdafaaya çalışan almışlardır. Bu hücumlara da-
madenci/erden müteşekkil ta- kikadan dakikaya intizar olu-
burlar firara mecbur edilmiş- nuyor. 
lerdir. Bu da hiikümet kay- Sevil şehri hala hükümet 
nağmdan verilen haberlerin kuvvetlerinin elindedir. Rus 
asılsız olduğunu gösteriyor. Milis askerleri hükumete taraf-
Şnayted Presin bir telgrafına tardır. 
göre hükumetin yeni teşkil Paris, 21 ( Ô.R ) _ Havas 
ettiği kuvvetler asilere karşı 
cephe tutmak için cenuba ha- ajansına göre isyana iştirak 
reket etmişlerdir. Madrid üze.- eden lspanyol kruvazörlerinden 
rine yürüyen asi kuvvetlerine beşi Tanca limaoaoa gelmişler-
General Molla kumanda ediyor. dir. Karaya çıkan gemicilerden 
Zannedildiğine göre hükiime biri mürettebatın isi zabitlerini 
kuvvetleriyle asiler arasında tevkif ettiklerini ve Fas sahH

lerinde isyan halinde bulunan 

, ........................... m:mcml ______________________ ~ 
garnizonlara bombardıman et
mek için Malakadan emir bek
lediklerini söylemiştir. 

FURUNLANMIŞ VE TAM KURUTULMUŞ 
•• 

GURGENLER ZINGAL 

. ..A.LI~IZ .. 
Mobılya, Karoseri imala ı için ideal kereste G U R G E N D l R 
.. a.. ......................... 11111 ........ ~.. '1' 

Peris, 21 (Ô.R) - Tan ga
zetesi lspanyol ısyanından bah
sederken diyor ki: 0 lspanyol 
hükumetinin sosyalist ve 
marksist işçiler ve halkan 
yardımma mecbur kalması 
milis muhafızlarla büyük erka
oaharbiyenin de isyan halinde 
olduğunu gösteriyor. Hükumet 
kuvvetJeri muzaffer olsa bile 
bunu bir komünist isyanı ta
kip edecektir. 

Dublen, 21 (Ö.R)- Dö Va
lera kral sekizinci Edvardın 
taç geyme resminde ve ıen

_ likler ele 11.!!,!!,!4'-•ın reamen 

temıil edilmiyeceğini bildir-
miıtir. 

RESMi HABERLER 
Madrid, 21 ( A.A ) - Dün 

akşam saat 21,50 de radyo ile 
neşredilmiş olan bir tebliğde 
hükumetin vaziyete tamamiyle 
hakim olduğu ve asilerin büs
bütün hezimete uğramış olduk
ları beyan edilmektedir. 

Hükümet bundan başka in
tizam ve asayişin ordunun, sivil 
muhafızların ve Cumuriyetçiler 
cephesinin mesai birliği ile ye
niden tesis edilmiş olduğunu 
ilave eylemektedir. 

Bu te~liğ birçok lisanlarla 
neşredilmiş olub nihayetinde 
komünist ve sosyalist liderlerin 
intizamı tesis etmek ıçın 

bütün lspanyol ameleyi bü
kfimetle mesai birliğinde bu
lunmağa davet eden beyanatını 
ihtiva etmektedir. 

Oecw ihtilalde kavbrden patti ıeisleıi 
HÜKÜMETE ASI 

MINTAKALAR 
Madrid 21 (A.A)- Yukarı

daki tebliğin neşrinden evvel 
hükümet bir nota neşrederek 
bükümetin bütün ispanyada 
vaziyete hakim olduğunu bil-

dirmiştir. Ancak aşağıdaki şe· 
hirler müstesnadır: 

1 - Seville. Burada bükü· 
mete sadık kuvvetler asilere 
hücum etmektedir. 

2 - Cadix, Vali ile sivil 
muhafızlar asilerin taarruzlarına 
mukavemet etmektedirler. 

3 - Valladolid ve Saragosse 
şehirleri, halihazırda tamamiyle 
asilerin elinde bulunmaktadır. 

Hükümet Fastan gelen kuY
vetlerin Malagada karaya çık
mış olduklarına dair olan ha
beri tekzib etmektedir. Yalnız 
yerli Fas kuvvetleri Algesiras
da karaya çıkmışlar ise de 
piiıldlrtnlmnfluü'. 

Azana 
Hükumet Seville istasyonun

dan kaçmak arzusunda bulunan 
asiler reisi F ranco için bir 
tayyare istemiş olduğunu da 
bildirmektedir. Yüzlerce zabit 
tevkif edilmiştir. Bunlar ara
sında general Fanjoulda vardır. 

isyan etmiş olan bir takım 
;ıarnizonlar hükümet kuvvet
lerine teslim olmuşlardır. Do
nanma hükumete sadıktır. is
yan etmiş olan bahriye zabit
leri harb gemiJerinde göz hap
ıine alınmışlardır. 

SEVILDE 
Hendaye 21 ( A.A ) - Is· 

yanın merkezi ve kalesi olan 
Seville hükumet kuvvetlerinin 
eline geçmiştir. Bün bütün gün 
asilerin haberlerini neşretmiş 

olan Seville telsiz istasyonu sa
at 2 den itibaren hükumetin 
tebliğlerini vermeğe başla-

mışhr. 

SEFERBERLiK HALI 
Paris 21 ( A,A ) - iyi ma

lfımak almakta olan mahafil 
Fastan gelen İspanyol lejyon 
etranjerinin ispanyada karaya 
çıkmış olduğunu bayan etmek
tedir. 

Dün öğleden sonra asiler 
Seville, Grenade, Malaga, Val
ladolid ve Burgosda bakim va
ziyette bulunuyorlardı.Hükümet 
Madrid ve Barselonda vaziyete 
hikim idi. Saint Sebastien 
valisi otuz yaşından aşağı olan 
bütün cephesi mensuplarının 
seferberliğini emretmiştir. 

Öğrenildiğine göre, Hava 
ordusu ve zabita kuvveti hü
kumete sadık kalmışlardır. Hu
dudu geçmiş ve Fransaya iltica 
etmiş olan halk cephesi men
ıuplarından kırk kişinin Fran
sız memurları tarafından sillh-
ları alanmıştır. 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş-

lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Karde ler 

Mobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz . 
Fırsatı kaçırmayınız 


