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İtalyan'lar, imzalarının bulunmıyacağı 
bir mukaveleyi hükümsüz göreceklermiş: 

Türk, Rus, l~giliz 
Birleşiyor .. 

Tez-
leri 

----:---•• . 
Boğazlardan geçme tarzı - Düşünce farkları - ltal-

ya olmadan müzakereye devam keyfiyeti -
50 yıllık mukavele teklifi .. 

-------------- je j \·erdiğini lıildirdi. Bog"" azlar Li;rd Stanlt•y , ·erilen metnin 

Falih Rıfkı Atay 
Evelki ı;ün ve uün Mu ko\'a· 

(lan gelen tclgrııflnr dcv1cı gazctı•si 
fz, ~stiya ile parti gıızet.-si l'nn ela. 

um boğazlar konfnan111 httkkıııdııki 

lıa y:ızılanoı lıulıi a etmekte iıli. 

:\latbuatttı ajan t(•bliğlerinin mnn
znra mı gürcnl('rdcn. ad eta iki dost 

ıııemfokct ımısınıla Sİ)aSİ lıir ihti· 

lür ınünoıkıı\aııı oldu~u lıi ııiııe ka· 
J•ılanlnr olınuştr. Fuknt, gene ayni 
)UZılanıı okunu u. hu lıi i kendi· 
IWnden gidermiştir. 

Çiirıkü nihayet ınes· ele.' nNli r'! 
'ı .~ııi bfüli"elı•r, muahede garanti· 
!erinin boğazlar emniyetine kafi 
olmadığını i b:ıt etti. Do tlnnmız 
hu noktada bizimle ayni f ikirıle· 
dirlt•r. Bogazlıır emin olmazsa kim· 
e kendini cnuıiyettc hi cdenıı•z. 

Do tlarımız ılnlıi böyle düşünmek
tedirler. Boğazlar du'\a ımıı, Kara· 
ıleniz clc\·lctlerinin cmnİ) etlerini 

w clış <lenitlbrle müna ebctlerini 

yakından ilgH ndirdiğine biz ele 
onlar kadar üp.he etmiyoruz. Bo

ğaılar lahkiıp edilmek \C onlarm 
ı•mpiyet H': biirriycti Türki) c dev· 
lcıi latafıodıııı müdnfoıı Pdilrııck. 
liiznu gelir. Ihı nııktnyıı dıı font· 
rüye gelen d vl tlcrd n hiçbiri ıı5z 

götürür 1'bir itirazda bulunmuş de· 
ğildir. Kon(c.rnns toplandıl,'l zaman, 

elde müzakere edilecek hir teklif 
hulunmali idi. Du teklifi baı.ırla· 
makta tabii olarak Türkiyc'ye rlü:;· 

tii. Fiıkat, }Cniclen tanzim eılilcci'k 
tııtünün içintle karışık teknik 
ıne 'eleler, Karuılcnizle ticaret te· 
nıa uda bulumın her dcdcıi alii· 
kalandıran hukuk işleri, )Cni cm· 
ni}et rejiminin gerektirdiği takyit· 
Itır \'e hükümler münakaşa olnn· 
duBu sırada, bir takım görüş le· 
zotlnnmn meydana çıkacağuııt da 
§iiphe yoktu. • 

1şte biz, do t devlet gıızetcleri· 
nin ynzılannı, boğazlar ılnvasına 
veya Türkiyr • Husya müna elıetine 
aid bir polemik el ğil, tefrrrunt 
uıiinnkaşalunrun ha it bir ak i giLi 
tt'liikki etmekt yiz. 

Fu:la gfırdüğüm üı fıkralar. 
. nıeselô, Prnvda0oın Türkiye'nin 

Uu ·a nıeufcatlerini ı;ereği gihi 
gfü.ttnıediği \e)a J ve~tiya'nın bi· 
r.'m tekliflcriıni?Jo Ru ya')ll karşı 
tlo tça olmadığı tarzını la yer İ7. ,.c 
lıızurnsu~ d ~ il 1 . . k 1 l .. uş nce erını a ıp anııı; 
olanlardır il 1 ı . • 

• e e uuna s hep olarak 
Tiirkh·e I> l't'k - . ' • o ı ı n ı u:1;ennJe bazı 
harici tt•rcyan tesirlerinden halıso· 
lurı~asıııu,. n_r ılıuaz bir ılo tlıığun 
?iltun ~ınırnıyeti ile itiraf. etmek 
ı tPriz. 

lnkılabınıız111 giiç zamanlan 
!;t•çrııiştir. G('rck So,) etler hirliği, 
gerek T~ k' ur •)c kendi aralonndaki 
) akın do tluğu ihlal edecek bütün 
t;'"bhüs \ ' e telkinlere kar ı iç \C 
1 ış vazi) etlerinin en lıulıranlı zıı· 
nıanlarınd k 

a O} ıt ız \'c şartsız mu· 
kavemet et"·ı· ~ı rd" ı:ı 'ki . k l •u " e ır. :ıer ı ın ı· 

llp i tikrar Lulclu[,'11, ,lıcr iki dev
let kendi 1 

•• • t1 • · uurr:ı)c erwı \ 'c müşte· 

rek taııbhütlcriui tamamen ıııüdn· 
fna edecek kudrette lrnlunılukJnrı, 
,.e billı n ııralıınnclaki <lostluk. 
L::end"l · • · d ı erı ıçm ol u~u kudur, yakın 
~ark. sulhu \'e dünya emniyet da· 

"
181 Lakınııudan lıü hütiln ehem· 

miyct aldığı bir zamanda, böyle 
teredclütlerc dü menin hiçbir mıı· 
na~ olmamak gerektir. 

--Sonu Sinci sahifede--

Konferansta geni lngiliz 
murahhası M. Stanleg 

rontrö, 6 (A.A) - Tehlig: 
Konferansın umumi cel r11inılc 

teknilt komite başkanı :\1. Kont· 

ze l.:o, komiıcuin me~ais:i hakkında 
iznlınt ,·erdi. Ba. kan İngiliz delege 

heyetinin yeni bir ınukııvelc pro-

yeni bir teklif tı·~kil etmediğini, 

Türk projesinde teknik komitede 
muvakkat anlaşma elde edilen uok

tnlnr göz iinündc lutıılıırak yapılan 

L:ıılilnt neticesi nldu~uııu Lildirıııiştir. 
Konfı~rnns bir fikir teatisinden 

oı1ra )f'llİ metni Türk mukawle 
pnıjcsİ) le karşıla tırarak müzakere 
etme) ı• •karar \ ernıi~tir. 

Koııfcrıııı ınukatlcliıne) i diğer 
Liitün ıııaddder ırtkil.: l'<lildiktNı 
conra ınlizakt•rc etmek kn)diyle 
tııaddc nıacldl' miizakere) ı• ba)a· 
mıştır. 

Biriııl'İ n: ikinci maddder 
hiçbir mülfılınzn ) :ıpılnııık ızın ku· 
1 ul edildi. 3 üncü madde mm ak· 
katcn kahul ı•dilcli. Jliçbir dclcse 
he) eti merbut un metni miizakcrc 
,.,. kuLul cdilıııt'ıliKı;e im lllU\nk· 

kat kabul ile bağlı lrnlunınıynenk· 

tır. 4 üncü mııtlıle ağlık koııtrolii· 

nün hem giri,te, hem çıkışta yapı· 
ltı{·ağıııı \C fakat rl'sıninin )aloız 
lıir ılt•fa alınııea~ıııı ta~rih rnaksa· 

<liyle ~'tl pılaıı bar.ı tadilatla kabul 
eılildi. 

-Sonu 6ıncı sayfada-

Habeşistan'a hicolmazsa 2 mil-. , 
yon lngiliz lirası verilirse! 

Lonılra 7 (A.A) - IA>mlra'daki Halıeş ı·lı;i~i Dr. lurtin dün malı· 
k-Uııı cılilmi~ bir millet namına İngilizlere hitaben lıir Lcyanname nc.ş· 
derek lfohcşistnnııı halyaıılnr tarafıııdıııı i gal cılilmemiş olan kı mıııııı 
müdafaa ı için lıiçolmaz a iki milyon lnsiliz lirası ikrıı:r.dn lıulunmH~ını 
istemiştir. 

----
İngiltere, Almanya hakkında 
kat'i bir siyaset yolu tutuyor 

Hitler, Alman Dili 
ile Konuşanların 

1 

Mümessili Midir? 
İngiliz kabinesinin kararları - Al
manya da toplantıya çağırılacak. 

londra 7 (A.A) - Siyasi ıne· 1 
h:ıfil şu ifşanttu hulunınaktaclır: 

:M. Grdserin Alııınn milleti 
ııaınmn süz söy )emekte olıl~u su· 
rPtindeL.i i<lcliu~ı M. !litler'iıı kcıı· 

clisini yalnız Almanyu'ııın ıleğil , 

D.:ınzig, Meme), .Avusturya w Çe
ko lo\'akya ııkalliy etleri ıle dahil 
olduğu Alınan dili il~ konu~an hü· 
tüıı nüfusun ınümes~ili tt"lôkki 

t'lınekte olduğu mqnasına gı•lıııı·k· 

teclir. işte dün öğleden sonra ak· 
d tıııiş ve Lilhıı s :ı Dançig mes
ele inip tctkikim· tııh i C) lcıııiş 

olduğu e<'lsed e kabinenin nı ıl ol· 
muş bulunılnğu nctiet~ şudur: 
Kabine; 

l - t. J:clcn' in Cenevre içti· 
malanna dnir olan raporunu diıı· 
lcıııiş ve ta,,, ,ip etmiştir. 

2 - Dançig nıes'cle ini tt•tkik 
etmiştir. 

3 Yakında toplnnnt·ak olan 
Lokarııocul:ır konfi·ran,;ı hakkında
ki müzaknelerdr. lıulunulrııası.J ır. 

öylcncliği nc göre. kabine . Dan· 
çigte müdıılııılede bulunmak i~iııi 
l.chi tana hırakıııağn karar vermi~
tir. Çünl..ı1 \ ar~o,· hiikfıınt·ti ge· 

M. Hitler 
çenlcr<le Alnıanya')a karı a:r.imkfi· 
rarıc bir hallı hareket takip t'lmck 
vnıliıııle lıulurıınuştur. fngiltı! re hü· 
k'liıneti I..elıi~ torı ör.ünü tutmadığı 

tnktlirJe ıncs'eleyi yeniden millet· 
ler rcmiyctine arzeılecektir. Hn 

-Sonu 5 inci sayfada-

Kanton 
Tayyarelerinden 
bir filo isyan etti. 

I' 

Lokarno 
K.ıonf eransı bu ayın 22 sinde 

toplanacak. 

Boğazlar meselesi beynel
milel bir mesele sayılıyor! 

lngiliz - Fransız 
devletleri arasın
da yakınlaşma var 

------· İtalya şimdi de İngiliz donanmasının 
Akdeniz'den çekilmesini istiyor ve Al
manya ile birleşme tehdidi yapıyor. 

Şanghay, 7 (Radyo) -
Kanton'a ait olduğu anla
şılan 16 harp tayyaresi, 
Japon' lar aleyhine har
betmek istemediklerinden 
Otan hükumeti taygarele· 
rile birleşmek suretiyle 
Kanton'a karşı gelmişler
dir. Bu haber, Kanton 
hükumeti meha1ilinde 1e· 

I' ıc Paris i (Radyo) - CeneHe· 
na tesirler uyandırmıştır. deki miiı.akerattan sonra. ~imdi 
isyan eden tayyareci/erin, 1ngili:r. • Framız münu. chctlerinin 

Nankin hükumeti tarafın- daha ı.i)aıle t:ıb;)•' i için Lonılru 
dan kandırılmış olmaları Paris ara~ıoda mühim uzlnşmalıır 
muhtemeldir. yapılınııktudır. Ilımlar arasında lcı-

\.. ____ , ________ ./ karno konferansı da \arılır. 

Frans, ltalva \I' Alman\a'nııı 

Kavala' da . iyasc·tindeıı şlipııe c tnwkte ~·e bıı 
"ebcplc lngiltı-n•\e ~ nkıula~mııkta· 

Müsademeler. dır. si>a"i ıneıııırn.ı.. tıııı>a' ııııı 
tatmin t•dilmesi imkanları olnıııtlı~ı 

İki jandarma ile bir 
amele başı öldürüldü 

Atina, 6 (A.A) - Atina 
ajansı Kavala' dan bildiriyor: 

Tütün amelesinden bir grup 
mustahdimleri grev yapmaya 
mecbur etmek için zorla tütün 
depolarına girmiştir. Bunun 
üzerine jandarma müdahale 
etmiş ve grevcilerin ele başı· 
ları iki jandarma ile bir ame· 
leyi öldürmüştür. 

kan:ıatlı·ri lıfi:oıl olmu~tnr. hal) ıın· 
lar şimdi lngiliz ana filosunun 
Akdı•ni:r.ilen çd,;.ilmı•sini i ıeını·~ı· 

başlamışlardır. 

ftal>a'nın lfaııtrü konferan ınn 
kar~ı gii terıliği tarzı harekt•t, Pa
ri \'ı: Londra\la ıla ehenımiyPtsiz 

giirülnwl...teılir. Boğazlar mc,:clı·~i 

lıir İtalya ıne» 'cle11i ıl«>ğil. lıcr~t·y· 
den evel he)nelmilcl bir me .. ·eledir. 

İtalya. Almanya ile ittifak eılı•· 
<'eğini ima ederek yt·ııi metnlibntttı 

bulunmak i temekle, Fnm ıı. ılost· 

luğmıu kaybetmektı•ıür. 

Almanya"oın. ihtira ip C· 

tinde devamım hiilün fransız'lar 

tabii gcirınekteılir. t\lmanya·ıun 

Ren.den sonra bir Daoçig Vc}a 

bir Meınel nıes'ele i ihdas edece· 

M. Mussolini 
ğine esa en 
cımekte idi. 

hütiin dh:ın intizar 

Danı.-ig ayan reisi 1. Grc) zer 
Cencue'clen tnyyare :ile Berlin"c· 

Berlin'dcn de l\lünilı'c gitmiş "'' 
Hitlcr'c vaziyeti izah etmiştir. 

Hükumet yaptığı vada uy· 
gun olarak amele lehinde ted
birler tatbiki mes' elesin! pat
ron ve amele mümessillerile 
tedkik etmektedir. ' 

Kavala, 7 (Radyo) - Tü
tün amelesi grevi yüzünden 

Bir İngiliz lordu, dançing için 

büyük karışıklıklar çıkmıştır. Lonılra, 7 (A.A) - E,-elcc birçok defalar Almanya lehinde müda· 

Zabıta ve jandarma silah kul· halelerde Lulunmu~ olan meh·u lordan M. Sıındy dün a\'am kamara5ında 
lanmağa mecbur kalmış ve Dançiğ ıııcs·eleı>inin lıir plebi t ) ııpılınıık ureti) le halledilme i teklif in· 

birçok kişi ölmüş veya mec· de bulunmuştur. 
ruh düşmüştür. M. l~den şu cevabı ,·ermiştir: 

plebist istedi. 

- ~I. Sandy'in bu m~·elt•nin hir muah~ıle ile hnlledilmiş hulun· Kavala üç saat anarşi içinde 
duğunu ve iki alakaılar devletin Almanya ile Lehi tan oldu~unu unut· 

kalmıştır. mama ı lazımdır. 
~~~-~-:....· --------
F Diğer Lir meb'us lıüktim tin Almanya'dan Ren mıntako .. ıııın tahki· ilistin hadi- malına dair birşey}er Sorup 50mlı)IU'ağını öğrenmek ıİ tcmİŞtİr . . f. ı::rtt•n 

şu revabı vernıi~tir: 

seleri devamda - Almanya ile umumi ıniizakncyc giri~ınt•k ümidinin Lesl~nil· 
mekh' olduğu bir sırada bu nıes'.-ley·i aynca ortaya atmanın ıncnirıı iz 

Arab, lar İngiliz' /ere _o_h_ıu_ğ_u_ın_ü_t_aı_ea_~_ın_d==a~=·ır=n=. =========-------
ateş açtılar.. TAŞLAR 

Kudüs, 7 (Radyo) -Tedhi~ 
harekatı devam etmektedir. 
Desbeyka' da Arap 'lar İngiliz 
askerleri üzerine ateş açmış
lardır. İnglliz'ler karanlık ha· 
sebile birşey yapamıyarak çe
kilmeğe mecbur kalmışlardır. 

Karakollarda bulunan bü· 
tün İngiliz askP.rleri, beş gün 
müddetle ve manevra bahane· 
sile toplanmışlardır. Bundan 
maksad Arab ihtilal merkez· 
lerini toplu kuvvetlerle bastır
maktır. Tayyarelerle yapılan 
keşiflere göre İngiliz'ler Nah· 
lüs'te toplanmaktadırlar. 

Italya harbiye 
nazırı 

Bazı cepheleri 
Teftiş etti •. 

Roma, 7 (Radyo) - Har· 
biye bakanı Bay Stroki Gorç
ya, Sagrado, İzonzo ve Gra
diska askeri mıntakalarını gez· 
miştir. 

Bakan hava manevralarında 
hazır bulunmuştur. 

Çocuklara dair 
Dünkü gazetede, ilkmekteb çocukları için tatil yuva

ları açılacağını okudum. Bundaki maksad, sokak deni· 
len mahud celladın, üç aylık tatilden istifade ederek, 
çocuklarımızı ezmemesi, onların mektepten aldıkları iyi 
şeylerin, igi duygu ve terbiyenin olduğu gibi muhafaza
sıdır. Karara ve teşebbüse sevindim. Fakat bir tarafına 
zihnim takıldı: 

Bu yuvalara gidip şarkı söyliyecek, çocuk eğlenceleri 
yapacak, kendi aralarında temsiller, ogunlar verecek 
olan çocuklar, bir ucrete tabidir. Çünkü, başlarında 
bulunacak mual /imler, tatil haklarını feda edeceklerdir 
ve arada masraf olacaktır. Halbuki, vatandaşların ve 
yavruların çoğu, para veremedik/er~ ve veremigecekleri 
için sokaklarda kalacaklardır. Yani, yavruların bir kısmı 
sokaktan korunacak, diğer kısmı ise sokakta bayrak 
açacaktır. Bu içtimai adaletsizliğe bakıp ta paranın müt
hiş kuvvet ve sırrına inanmamak imkanı var mıdır? 

Gene gazetelerde okudum: Ankara çocuk bakımı mek
tebinin yetiştirdiği kızlarımız ve kadınlarımıza diploma
ları dağıtılmış. Mükemmel iştir elbet bul.. Bu arada 
hatırıma, eski tabirle "Hanımefendi,, geçinip te çocuk
larını dadılara ve hizmetçilere baktıran, hatta yavrula
rına ana sütü bile vermiyen yüksek sosyete kadrosundaki 
bazı sayın bayanlar geldi. Lüks için verdikleri maddi 
ve manevi emeği, bir hayat ve istikbal olan çocuktan 
esirgeyecek kadar geri düşünen bu bayanları, top-yekun 
çocuk bakımı evlerine sevk etmek lazım gelmiyor mu? 

SAPAN 



ltalya 
Ne kadar telef at 

vermiş? 
Roma, 6 (A.A) - Habeş 

harbının hitamından beri ya
pılan zabıta hare ketleri esna· 
smda üç neferle iki zabit öl
müştür. 1 Kanunsani 936 ta
rihindenberi ölenlerin miktan 
2553 e baliğ bulunmaktadn. 
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Bir kariimizin mektubu - -
Yahudiler ve Türkçe ŞEHiR HABERLERi 

Bu mes'ele bütün Tl1rk'leri haklı 
surette sinirlendiriyor. 

(An.l.91mıs Sapaıı'm bir yası• 
m•n• .. edle brileıimisden Ekreaı 
ka.reeaer'den ıu mektubu aldık:) 

Balkan harbının son günle· 
rinde İstaftb91'dan Berut'a 
gidiyordum. Bir Nemse vapu· 
runda idim. Vapur Selanik'e 
utradı ilk defa olarak elimiz· 
den henüz çıkmış olan bu şİ· 
rin memleketi görmek heve
sine düşerek karaya çıktım. 
Vapurumuz iki saat kadar te
vekkuf edecekti. Bundan isti· 
fade ettim, Beyazkuleyi ve 
çarşıyı gezdim. Manastır•h bir 
dondurmacıda dondurma yi
yordum. Bir faytonda şalvarlı 
ve kasketli bir adamla musevi 
kadınlannın kidif e hotozla
nndan giymiı bir Madamın 
geçtiklerini ııördüm. lstanbul
da 14lvarh a~i zamanda şap
kalı veya kasketli kimse gör
memiştim. Şapkahların ıimdi 
bizim gibi ve kasketlilerin 
pac pantalondan başka şey 

Jiymif olduklarını görmedi
tim için nazandikkatimi cel· 
betti. Hayretle baktığımı ve 
biraz evel latanbul'lu olup 
Selanik'i yeni gördüğümü söy
ltditim : dondunnacı hayreti
min sebebini anladı ve araba
daki çiftlerin yerli musevi ol
duklarını gücenik ve muğber 
bir ifade ile anlattı. 

Eh, ben ayaplamadım. Za
man sana uymazsa sen zamana 
uy derler. Onlar da pek tabii 
olarak zamana uymuşlar, ne 

• ala! iyi amma ben onüç se
nedir İzmir' deyim. Bugün bir
kaç mu~evi Bayan tanıyorum 
ki lspanyolca'dan mada rum
cayı da lisanı maderzad gibi 
konuştukları halde Türkçe 
(Tann namına and içerim ya
lan sclylemiyorum) gel deme
sini bilmeyorlar. Hatta ekmek 
v9 'Pli'• demesini bilmeyorlar. 
Eger bu sözüme inanmazsanız 
kadınlar bayatta ve buradalar 
ve buralıdırlar; her zaman si
ze göıtermete hazırım. 

cihanda Tilrk misafirperverliği 
töhretinin en büyük şahidi 
kendileridir. Bunun üzerine 
tuı biber gibi liaan bahıinde 
bir de bazen gençlerimizin ih
tarlanna gençleri taşkınlıkla 
itham ediyorlar. Düşünüyorum 
acaba bu vatandaşlar bizim 
hali eski Osmanlı Türk'leri· 
nin miltcfesaih saltanat ruhu 
ile yaşadığımızı mı sanıyorlar? 
Acaba ruhlarımızın yıkanıp 
tertemiz olduj-unu, en eski, 
asil kanımızın gene damarları· 
mızda deverana başladığını 
hissetmiyorlar mı? Bugün ken
dilerine cihanın en büyük me-

. ziyeti ve en büyük asaleti olan 
Türk unvanının verilmesine 
karşı hali şükran borcunu 
ödemek detil, o unvana layık 
olduklarını göstermek isteyen
ler mali yütakla aldanacak bir 
Türk kalmadığını hali idrak 
edemediler mi? Yalnız men
faatlerini korumak veya arada 
bir kendi mevkilerini tahkim 
etmek için şantaj yaparcasına 
ortaya bir iki sahr reklam ve· 
ya bir makale atarak, yahud 
oğullarına bir Türk adı koya
rak bizi aldattıklarını sanıyor
larsa, gülerim. Bu hal guru· 
rumuzu kınyor. Mısır' da hepsi, 
bitti İstanbul' dan gidenler bile 
üç günde Arapça öğrenir ve 
Arapça konuşurlar (ki; Bunu 
ben tam yirmiüç sene evel 
gördüm) burada ise, beşyüz 
senedir b izim izzetinefsimizle 
oynıyorlar, hala bizi ve lisa· 
nımızı hiçe sayıyorlar. Bugün 
oturduğum mahallede muse
viler kalabalıktır. Sabahleyin 
uykudan muhakkak bir musevi 
vatandaşın lspanyolca tomates 
veya biber veya sair sebzeleri 
satan narasile uyanınm. Bu 
sözüm belki zülfiyara dokunur 
amma, ne yapayım? Ben yalan 
söylüyorsam bir sabah Keçe· 
ciler civar solcaklannda müte~ 
nekkiren gezen görür. Lafımı 
kısa kesmek için bir kelime 
daha söylüyeceğim. Artık bu 
hikaye yılan masalına benzedi. 
Bunun kısası, onlar yavaş ya· 
vaş dilimizi konuşmağa çalış· 
sınlar. Biz de çabuk çabuk 
benliğimizi koruyalım. 

~krem /(aracaer 

Cumuriyet 
Çavııfları 

•• 
Köy muallimi 
Olacaklar •• 

Çavuşların köy muallimi ta .. 
yin edilmeleri için Maarif ve· 
kiletince yapılan tetkikat ne• 
üçetlırde çütelerde Ç4vuılar 
için 100 kitilik bir (Muallim 
kursu) açıldıjını yazmıştık. 

Bundan başka Maarif veka
leti, Ege mıntalcasında da bir 
kurs açılması için tetkikat 
yaptırmıştır. 

Tetkikata memur edilen 
Maarif vekaleti müfettişlerin· 
den Hikmet Türk, Ödemiş 
ve h~valisinde bu mesele üze• 

1 
• rinde tahkikat ve tetkikabnı 
bitirmiş, raporunu Vekilete 
göndermiştir. 

Haber aldığımıza göre Cu-
muriyet devrinde askerlik va· 
zifesini yaparken, çawtluğa 
kadar yükselen yurtdaşlarımız, 
köy muallimliği kursuna kabul 
edileceklerdir. Cumuriyetten 
evelki devirlerde çavuş olan
lann köy muallimli~ne tayin
leri muvafık görülmemiştir. 

Soyadı 
MiJ:racaat eden. 
lere ne yapılıyor? 

Soyadı almak için nilfus 
müdürlüğüne müracaet eden· 
lere, Vafi Fazlı Güleç tarafın-
dan soyadı verilmesine baş
lanmıştır. Bundan sonra soyadı 
için müracaat edenlere, bu 
suretle Vilayette Vali ve ka
zalarda Kaymakamlar tarafın
dan soyadı verilecelitir. 

Nüfus müdürlüğü, kütükler· 
deki bütün kayıtlan arattıra
cak, soyadı almamış olanlann 
listelerini hazırlıyacak ve Vi
layete verecektir. Vilayetçe, 
bunlara soyadları verilecektir. 
Ayni zamanda kendilerinden 
beş liradan 15 liraya kadar 
para cezası alınacaktır. 

Keailen hayvanlar 
/ zrnir, Burnava w B•ea 

mezbahalarında 

Bakınız, onbeı günde fasi 
abp şapkayı giyiyor. Güzel; 
birşey denmez; zamana uyuyor. 
(Bırakalım geçen beşyüz se
neyi) ya acaba onüç senelik 
şu inkılapta o kadar samimi 
ihtarlarımıza hiç ehemmiyet 
vermiyerek ne için hala ya
bancı lisanla konuşuyorlar? 
Eger bu lisan kendi özdilleri 
olsaydı hakikaten bu kadar 
kıskançlık duymıyacak ve bu 
yazımı yazmıyacaktım. Bu va
tandaşlar Mısır'ı, İspanyayı 
bilirler. Arada ltalya, Fransa 
batti Alllerika ve sair mem· 
leketleri de hatırl.;lar. Al
manya, Arabiıtan'ı da görü
yorlar. Acaba bizi ne için sev
miyorlar, benimsemiyorlar? ki 

~~~~~--~~~~~ 

Haziran ayında İzmir mez
bahasında kesilen hayvan mik
tarı hakkında bir istatistik 
hazırlanmıştır. Buna göre bir 
ayda 750 Karaman, 1599Dağ
lıç, 9 keçi, 8703 kuzu, 383 
oğlak, 9 manda. 151 öküz, 
647 inek, 342 dana, 1 malak 
olmak üzere 12794 baş hay
van kesilmiştir. Bir ineğin ve· 
rem hastalığından, 2 dananın 
cüzamdan, 1 keçi ve 16 oğla· 
ğın fevkalade zayiflikten yine
miyecek halde bulunduklan 
görülmüş, bunların. etleri imha 
ettirilmiştir. 

-

istatistik mUdUrU 
Vilayet istatistik müdürlü

ğüne evelce muhtelif kazalar 
kaymakamlıklarında bulunmuş 
olan Kazım Deni tayin edil
miş ve Dahiliye Vekaletinden 
vilayete ğelen emri üzerine 
dün vazifeye başlamıştır. Ka
zım Deni muhterem ve mük
tedir bir zattır. lzmir'deki yeni 
vazifesinde de muvaffakiyetler 
dileriz. 

ELHAMRA Telefon 2573 

Bugün 

iki büyı'Jk lilm birden 

1 ·$EN DUL 
Moris Şövaliye - Janet Makdonald 

2 • Beyaz Gömlekliler 
Klark Gabi - Mima Loy 

Duhuliye 20 Kuruftur. 
SEANSLAR: 4.30 da Beyaz Gömlekliler, 6 da Şen Dul, 

7.4S de Beyaz Gömlekliler, 9.15 de Şen Dul -

Bumava mezbahasında da 
bir ayda 8 Karaman, 10 kı"\ 
vırcık koyun, 12 keçi, 293 
oğlak, 23 öküz, 19 inek, 83 
dana olmak üzere 786 baş 
hayvan kesilmiştir. 

Buca belediye mezbahas1nda 
haziran ayında 83 koyun, 28 
keçi, 267 kuzu, 252 oğlak, 
1 bota, 6 öküz, 37 inek ve 
41 dılDa kesilmiştir. 

TUrkofis mUdUr veklll 
Tedavi için lstanbul'a ğit· 

miş olan Türkofis müdürü 
Ziya Orgon'a iktisat vekilet
tinden gelen bir emirde tica
ret ve sanayi odası umumi 
katibi Mehmet Ali Eten'in 
vekalet edeceği bildirilmiştir. 

r-e•me'de denizde camruk 
~ Y. Depoları •• 
müsade111e oldu Devir için tali-

Kara sularımızda dört Yunanlı 
balıkçı tutuldu. 

Çeşme kaza11nda kara sularımızda kaçak olarak balık avlı· 
yan üç Yunanlı lcayıl't gilmrük muhafaza memurlarımız: tara· 
fından görülmOı ve yakalanmaları için giimrük motörü gön· 
derilmiştir. Motör, bahkçıların üzerine gidince kayıklarda bu
lunanlar tarafından motör üzerine ateı açılmıştır. Müsademe 
olmut ve gümrük motörü, siir' atle bunlardan birisine yanaş· 
mıı, muhafaza memurları kayığın içine ablarak dört Yunan· 
lıyı tutmuşlardır. Kayıkları müsadere edilmiş ve kayıkta gene 
kara sularımızda avlanmıı olan mühim miktarda balık elde 
edilmiştir. Diğer iki kayık, kaçmıştır. Yakalanan dört Yunanlı, 
Çeıme kaza merkezine getirilmiş ve mahkemeye verilmişlerdir. 

Trabzon'a Bir Daveti 
Trabzon'da parasız iaşe 

ibate edilecekler. 
ve 

Trabzon Valilitinden ıehri
tniz Ticaret odasına gelen bır 
ınekttıpta itim adamlan ve 
münevvetlerimrz, Trabzon hİı
valiainde ~asız seyabata da· 
vet edilmektedir. Tırabzon 
Va}jiğinden ,gelen mekta1ptan 
fU aatirları alıyoruz: 

1:Jzak tarihte lran'ın, Hindis· 
tan'ın ve bütün ecnel>i ~a· 
nın avrupaya ve cihana Trab· 
zon iıkelesile açılan en büyük 
ticaret yolunun güzeıglhını 

teşkil eden ve şjmdi sadece 
Trabzon'un dar bir hinterlandı 
olmakla kalan Erzurum ve 
havalisine ait hepsi sekiz 
Vilijetten mürekkep Doj'u 
Jlleri yqadığı parlak ve şaşaalı 
devirlere bugün her zamandan 
daha elveritli bir vaziyete 
geçmiştir. 

Bu ücra köşelere kadar 
uzanan yollarile yurdu demir
den bir ağ gibi çenber içine 
alan Cumuriyet hükumetinin 
vannak istediği gayeler karşı· 
mızda ve bize intizardadır. 
Her bucağında bir taze hayat 
fışkıran ve üıteli~ milli ve 
tarihi benliğimizde derin izler 
ve unudulmaz hatıralar yaşa
tan bu feyyaz ve engin iller 
Cumuriyet hükumetinin derin 
kaygfklarından aldığı f eyizi 
canlandırmak ve şahlandırmak 
istiyor. 

Atatürk inkılabının beşiği 
olmak gibi en büyük bir var
lığın doğmasına sahne olşn bu 
geniş ve zengin illerde mah
sus ilim adamlarının boşluk· 
larını doldurmak ve Şark 
sınırlarımızın kahraman bekçi· 
lerine yatak olan bu diyar bir 
kat daha şenlenmek ve nur· 
lanmak ihtiyacı içinde kıvran· 
maktadır. 

Asırlardanberi iffet ve isme· 
tine ilitilmemiş hazinelerile, 
el deymemi' servet kaynak· 
larile işlenecek ve işletilecek 
tabii ve ikbsadi membalarile 
dofu illeri Türk gençlitini 
bekliyor. 

Tabiatin bin-bir itina ile 
işlediği bütün güzellikleri için
de doğu illerine kapı vazife
sini gören Trabzon yurdu
muzun diğer herhangi bir ta
rafında sıkışıp kalan müne• 
ver it kitlesine, kültür sahibi 
gençlerine hitap etmek istiyor: 

Canlı bir tarih yaşatan ve 
zenginlik, refah vadeden bu 
güzel diyarımızı şenlendirecek 

ışıklandıracak genç ve mü
nevver elemanları, heyecanla
nnı, duygularını beslemeğe 
ve yapmağa davet ediyoruz. 
Yannın ve istikbalin sahibi 
olan Türk gençlerini çağırı
yoruz. 

Sevmekte yakından temasın, 
~örıne ve tanımanın tesiri de 
bilinen bir hakikatbr. Trabzon, 
bu vesileyi hazırlamak ve bu 
vazifeyi yapmak isteyor. 

Bu maksatla üçüncü umumi 
müfettişlikin direktifile önü· 
müzdeki aylar içinde her sınıf 
ilim ve san'af erbabından 

muhtelif kafileler halinde doğu 
illerimize Karadeniz yolculu
ğunun masraf temini suretile 
tertip edilecek seyahatlere iş
tirak edecek olanların yemek 
ve· yatmak hususlannı Trab
zon'da vali temin ve deruhte 
edecektir. Kafilelerin, ihtisas 
ve tesbit edecekleri müddet 
ve diğer şartlara göre tertibi 
işlerile meşgul olmak üzere 
Ankara ve lıtanbul' da mahsus 
komisyonlar da teşekkül ede
cektir. 

Bir cesed daha 
Menderek içinde 

bulundu .• 
Dün sabah saat 6 da pa

saport vapur iskelesile men-
derek arasında deniz üzerinde 
bir cesed görülmüştür. Cesed, 
derhal bir kayıkla denizden 
çıkarılmış ve memleket has
tanesine nakledilerek kime 
aid olduğu hakkında tahkika
ta başlanmıştır. Tahkikata 
göre cesed, Değirmendağında 
muhtar Hasan ağa sokağında 
3 numaralı evde oturan Kon
yalı Mustafa otlu aelcsen ya
şında Ali onbqı denilen bi· 
rine aiddir. Ali onbaşı, öte
den beri mesane hutalıtından 
nıuztatipti, bir pn eVel evin
den çıkıp bir daha dönmediği 
anlqdmıştır. Cesedi üzerinde 
hiçbir yara ve bere eseri 
yoktur. Denize nasıl düıtüjii 
ve boğulduğu hakkında tah· 
kikata devam olunmaktadır. 

Limanda Kaçakçıhk 
Dün limanımıza gelen Yu

nan bandıralı Katina vapurun
da bir tayfanın, lzmir' e kaçak 
çakmak taşı getirdiği duyul
muş ve kendisi tutulmuştur. 
Tayfanın üzerinde tutulan ka
çak çakmak taşlan, müsadere 
edilmittir. 

mat bekleniyor •• 
Gümrük depo ve antrepo

larının 1 Temmuz tarihinden 
itibaren idarelerinin Liman 
itleri umum müdürlüğüne re
çeceğini yazmışbk. Buna dair 
kanun Vilayete ve Liman itleri 
umum müdürlüğüne gelditi 
halde Gümrük depo ve ant· 
repolannın tesellümü hakkında 
hazırlanan talimatname henüz 
gelmemiştir. Bu talimatname 
depo ve antrepoların idare 
şekilleri de gösterilmektcd'.r. 
Liman işleri umum müdürlüğü, 
Gümrük depo ve antrepola· 
rının tesellüm muamelesini 
yapmak ve idareyi tamamen 
ele almak için iktisat Vekile
tinden gelecek olan bu tali
matnameyi beklemektedir. Ta
limatname gelmeyince Liman 
işleri umum müdürlüğünce 
bunların idareleri için me· 
mur da tayin olunamamaktadır. 

Terkedilen 
küçl1k çocuk 
Anafı Karfıya-
ka' da bulunmuıtar .. 

Karşıyaka' da Çocuk yuvası 
önüne bir çocuk bırakıldığı 
görülmüştür. Henüz doğmuş 
olan bu çocuğun, Karşıyaka' da 
Hürriyet sokağında 35 numa· 
ra h evde oturan Havva tara
fından bırakıldığı anlaşılmıştır. 
Havva hakkında tahkikata baş· 
lanmıştır. 

,lzmir - Urla yolunda 
Zararsız bir kamyon kazası 

Dün Çeşme'den lzmir'e gel· 
mekte olan 9 numaralı kam
yon, lzmir • Urla arasında 24 
uncü kilometrede bir kaza 
geçirmiştir. Kamyonda 18 yol· 
cu vardı. Kamyon 24 üncü 
kilometreye gelince arka te· 
kerleklerden birisi patlamıı 
ve fpför, birden muvazenesini 
ve soğukkanlılığını kaybederek 
kamyonu idare edememiştir. 
Bu yüzden kamyon, deniz ta· 
rafındaki hendeğe düşmüşse de 
nüfusca zayiat olmamışbr. 

Arazi soruldu 
Vilayetlerden bütün kaza 

kaymakamlıklarına gönderilen 
bir tamimde kazalarda muha
cir barmdırmağa elverişli ara
zinin mikdarı ve kuvvei inba
tiyeleri hakkkında malumat 
istenmiştir. ----Polis komlaerterl 

arasında 
Şehrimiz emniyet müdürlüp 

kadrosunda bazı detifiklikler 
yapılmıştır. idari kısım ikinci 
komiseri Faik, birinci komi
serlite terfi ederek Çorakbpı 
merkez birinci komiaerlitine, 
tetkik hüviyet birinci komiseri 
Seyret Alıancak merkezi bi
rinci komiserliğıne, Kahraman
lar üçüncü komiseri Hamdi, 
taharri ikinci komiserliğine 
tayin ve nakil edilmişlerdir. 

Kavga 
Karşıyaka' da Süleymaniye 

sokağında Adil oğlu Naim ile 
Mustafa oğlu Mustafa Edip 
arasında alacak mes'elesinden 
kavga çıkmış, Naim tqla 
Mustafayı b&Jından yarala
mıfbr. 



... Sayfa 4 

Anadolu 

Siyaset ve Aşk Ajansı işleri. 
Suçlzmir'de değil, 

merkez teşkilô:. Edebi, Tarihi, macera romanı 

3 Numara, küçük fakat gü· 
zel bir apartman idi. Önünde 
güzel bir bahçesi vardı. Bu 
apartman sahibinin kalabalığı 
olmadığı, hizmetçilere mahsus 
olan üçüncü kat pençerele· 
rinde hiç ışık görülmemesinden 
anlaşılıyordu. 

Lüsi'nin arabası bu apart· 
manın demir parmaklıkları 

önünde durduğu vakit atlann 
ağızlan köpük içinde idi. 

Lüsi arabacıya Pontiö so· 
kağında kendisini beklemesini 
söyledi, demir kapıdan bah
çeye girdi. Ve biraz sonra 
asıl apartımanın kapısımn zi
lini çaldı, 

Kapıyı Stober bizzat açtı, 
güzel kadını dostane bir te
bessüm ile kabul etti. 

Lüsi: 
- Sizinle mühim bir mü· 

zakerede bulunmak için gel
dim. Yalınız mıyız? Dedi. 

Prusya'nın casusu yalınız 

olduklarını temin etti. 
Lüsi: 
- Size bahsetmiş olduğum 

dosza, yani Üçüncü Napolyona 
verilecek rapora mahsus dosya, 
eğer arzu ederseniz bu akşam 
elinizde bulunacaktır! Dedi. 

Bu sözler, Stober' de büyük 
bir sevinç husule getirdi; ve: 

- Mümkün değil.. Bu ka
dar çobuk muvaffakıyet.. Şa· 
şılacak şeyi Dedi. 

- Size kat'i olarak söyli
yorum. Bugün güneş battık
tak sonra bu dosyayı elde 
etmek benim için işten bile 
değildir. Yalınız bu dosya 
üzerinde anlaşmaklığımız la· 
zımdır. 

Eğer, iyi anlıyor isem, mak
sadınız size verilecek para 
miktarını anlamak olacaktır. 

- Sizden hiçbiı şey gizle
nemez ki.. Cidden zeki bir 
adamsınız, azizim Stoberl 

Casus, güzel kadın önünde 
teşekkür makamında eğildi ve 
güldü. 

- Haydi.. Ne isteyorsamz 
söyleyiniz! 

Lüsı cevap vermedi; daha 
doğrusu rakam zikri için ace
lesi yoktu. Bunun için: 

- Ben her şeyden evvel, 
benim için mühim olan bazı 
noktaların izahıdır! Dedi. 

Stober bundan sonra neler 
söyleneceğini anlamış gibi idi. 

Lüsi sözüne devam etti: 

67 .. 

lirim, Fakat bu hareket, bizim 
meslekte doğru bir hareket 
olmıyacaktır. Adliye bu işe 
karışacak ve adi bir mahkum 
gibi muamele· edecektir. 

- İzah ediniz. Henüz bir 
şey anlamıyorum. 

- Yani... Beni . seven ve 
benden hiçbir veçhile şüpheyi 
aklına bile getirmiyen bir ada
mın emniyetini süiistimal et
mek lazım gelecek! Öyle bir 
adamın ki, şu anda yüksek 
olan ismini bana vermıye 
benimle evlenmiye hazırdır! 
Şimdi anladınız mı? Bu izdi· 
vaç olursa, ben hayatımı bü· 
yük bir varlık içinde ve me
sut olarak geçirmek fırsatını 

elde etmiş olacağım. Fakat, 
bu işi görmek ile bu fırsatı 
kaçırırsam... Büyük bir zarara 
uğrıyacağım pek tabiidir. Bu
nun için bu dosyayı size çok 
pahalıya satmak lazım geliyor! 

Stober, genç ve güzel ka
dını • hatta nefes bile alma
dan • derin bir sükiit içinde 
dinledi. Kadının yalan söyle
mediğine hemen hükmetti. Ve: 

- Düşünmek için bana 
müsaade veriniz! Dedi. Yalnız, 
meslek vaziyetinin herşeyi öğ
renmek ve bilmek olan bir 
adamla iş gördüğünüzü unut· 
mayınız.. Sizinle evlenmek is
tiyen bu edamın kim olduğu
nu ve adını biliyorum. Bu 
vaziyetten zararsızca istifade 
mümkün olacağını da tahmin 
ediyorum. Esasen M. Dö Bis· 
mark'ın ısrarla istediği bu 
dosyanın da ancak sizin gü
zelliğiniz, kendinizi sevdi;me· 
niz sayesinde mümkün olaca· 
ğına emin idim. Fakat... M. 
Hanri Dö Buagemon ile ev
lenmeniz, haydi biz müsaade 
edelim. Fakat aşıkınız bir 
zahit, hem de yüksek mevkili 
bir zabitiir. Evlenmek için 
Mareşal Rondon'un müsaade
sini almağa mecburdur, ve 
siz de bilirsiniz ki Mareşal, 
sizi l en yakın zabitlerinden 
birisile zevcesi değil hatta 
metresi bile görmek istemiye
cektir. 

Lüsi, zaten casusun bu şe· 
kilde bir itiraz dermiyan ede
ceğini evvelden tahmin etmişti. 
Buna göre hazırlanmıştı. 

- Fakat, benim için istifa 
edecek kadar beni sevmekte· 
diri Dedi. 

-Sonu var-- Dosyanın halen nerede 
olduğunu biliyorum. Küçük 
bir hareketle bu mühim dos· Karşıyaka ' da 

ı•y•ayı_o.ld.uğ•u•g•ib•i•e•ld•e-ed.eb .. i-.. ıSoy gµn Mu? 
ANADOLU -----

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi ne~riyat ve yan ifleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

funrehnnesi: -
funir İkior.i Beyler sokağı 

C. Halk partİiİ binası içinde 
Telgraf: İ:r.ınir - A:'iADOLU 

Telefon: 2776 -- Posta kutmu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruotur 
Y nbancı memleketler için eenclik 

aLonc ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuru~lur -C;ilnii geçrni~ nii~halnr 25 kuru~tur. 

İi~ADOLU MATBAASI~DA 
BASILMIŞTIR 

• 1. 1 -

Bir köylü soyulduğu. 
nu iddia ediyor.. 
Karşıyaka' da Kahramanlar: 

sokağında mezarlık civarında
ki dere içine inen Menemenin 
Emiralem nahiyesindım Ah
med oğlu Süleyman, bir teca
vüze uğradığını ve iki kişinin 
kendisini döverek üzerindeki 
30 lirasını aldıklarını :zabıtaya 
şikayet etmiştir. Yapılan araş· 
tırmada Süleyman, kendisini 
dövenlerin ve parasını alanla· 
rın, o civardaki tütün tarla· 
smda çalışan Mehmed oğlu 
Abdullah ile Yusuf oğlu Tev
fik olduklarını söylemiştir. 
Tahkikata devam olunuyor. 

tınaadır. 

Fransa'da milliyetçiler ve sollar mücadelesi 

Pari~te 10,000Kişinin Yap
tığı Kanlı Nümayiş. 

ıos Belediye, 30 tanzifat memuru yaralıdır. 
Nümayişci yaralı sayısı mechuldür. 

M. Salengro' da şunları söy· 

Edirne, 7 (A.A) - Trakya 
hayvancılığının kalkınması için 

ziraat vekaletince çizilen ene
me planı gelmiştir. Bu yıl vi· 

layetlerin ve köylerin bütçe· 
terinde her çeşid damızlık 

ıçın otuz bin lira ka
dar bir para ayrılmıştır. Bo
ğalar İnanlı ve Karacabey de
polarından, aygırlar hükume
tin delaletile Kıbrıs'tan satın 
alınacaktır. Bulgaristan' dan 
gelen boğalar yerli yerine ve
rilmiştir. Yeni alınacak boğa
lar dağıtılmıyacak yalnız beş 
on örnek köyünde teksif edi· 
lecek ve oraları döl merkezi 
olacaktır. 

Trakya tohumlarının ıslahı 
için Türkgeldi çiftliğinin satın 
alınması emri gelmiş ve bu 
işe Kırklareli vilayeti memur 
edilmiştir. 

Agah 
Tahrana gidecek 
İstanbul, 7 ( Hususi muha

birimizden ) - Hariciye Ve
kaleti Müsteşarı Agah, Tah-
ran'a gidecektir. 

Casusluk 
Los-ancelos, 7 (Radyo) -

Japonya hesabına casusluk 
eden Harri Tomson Tomas, 
15 seneye mahkum olmuştur. 
Maznun, mahkemede 700 do
lara Japonya'ya bazı malumat 
verdiğini itiraf etmiştir. .................. ~---
Muhasip 
Aranıyor. 

Muhasebe usullerine vakıf, 
daimi genç bir mahasibe ih· 
tiyaç vardır. Talip· olanların 

\ Peştemalcılar: başında Lütfü 
Kurum ecza deposuna müra-
caat etmeleri lazımdır. D. 3 
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Fransova, Paris'i bir orospu kadına 
cok benzetiyordu .• , 

Ak,am, sarayın büyük mer· 
mer masasına yemek için yal
nızca oturdu. Karşıdaki masada 
da, kraliçenin yemeklerinin ay
ni vardı, arzu eden bu i)'.emek
lerden yiyebilirdi. Salonda mu
zik çalınıyor, rakkaslar yapılı· 
yordu. 

Dışarıda şerefine paralar sa
çılıyordu. Yüzlerce ağız bir· 
den: 

- Allah kraliçemize uzun 
ömürler versin! Allah kraliçe· 
mize bir erkek evlad ihsan 
eyi esini 

Diye bağırı§ıyordu. 
Bundan sonra, çift sıra 

meş'alcler arasında kral gö
ründü. 

Vak., Paris'~ kıal aleyhine 
şarkılar söylenir, krala istediği 
para verilmez; fakat kralı gö
rünce, bütün Paris halkı ne 
yapacağmı şaşırır, hoş görün· 
mek için her çareye başvu· 
rurdu. Ôyle ki böyle bir anda, 
kızını ve kesesini krala vermi
yecek bir Paris'li tasavvur edi· 
lem ez. 

Kral, Paris'lilerin alkışlarına 
tatlı bir tebessümle mukabele 
etti. Bekar kıı:lardan mürekkeb 
alayı, tevazü ve haşmetle se
lamladı. 

Kral kendi kendisine: 
- Paris.. Paris!. Krallığım 

içinde idaresi en kolay yer 
bu Paris'tir. Fakat bu Paris 
bir orospu kadın gibidir. Ga
rib hislerini de bilmeli, Paris'i 
öyle sevmelidnJ 

Dedi. 
Paris, bu tarihte karma ka· 

rışık, tehlikeli bir muhitti. Sı
cakların başlamasını müteakip 
veba da baş göstermişti. Dini 
!akaydı, uzaklardan gelen iti
zal burada tehlikeli bir hal 
arzediyordu. Harpta birer kah· 
raman olan askerler, terhis 
edilerek Paris muhitine dö
nünce korkunç birer haydud 
oluyorlardı. 

Eyaletlerin akıJ ve hakim 
parlamento reisleri Sen neh
rinin sahillerine yerleştikleri 
andan itibaren dedi-koducu 
oluyorlardı. 

Kral bunları biliyor ve şu 
alkış tufanı, şu sonsuz neş' e 
arasında bunları aklından ge· 
çiriyordu. 

Tam önünde bir adam, Lo
ren sinyorunun ceplerini ka· 
rıştırıyordu. Kralın yapmakta 
olduğu işi gördüğünü farke
dince parmağını dudağına gö
türdü, sükut işarati yaptı ve 
gözlerile de: 

- Rica ederim susunuz sirl 
Güleceğiz .. 

Der gibi bir harekette bu
lundu. 

Kral, eğlence ve gülme için 
canını feda ederdi. Bununçün 
herkesin de eğlenmesine ve 
gijlmesine taraftardı. 

Biraz sonra, kral Loren sin
yorunun kulağına ceplerini ara
masını söyledi. 

Sinyor acele ile elini cebine 
attı, arandı, durdu, nihayet 
cebini tersine çevirdi, fakat 
evelce koyduklanni cebinde 
bulamadı! 

Sinyorun tavırları o kadar 
ga,ipti ki, başta kral olmak 
üzere her.kea .güldü, katılmcıya 
kadar güldüler! 

Kafi derecede güldükten 
sonra, kral sinyorun parasının 
iadesini emretti. Fakat parayı 
aşıran, mahir bir yankesici 
iôi. Herifi oulmak mümkün 
olmadı. 

Kral: 
- Aman yarabbi ... ilk defa 

olarak b'ir yankesicinin suç 
ortağı oldu! 

Dedi ve gene kahkahalarla 
güldü. 

Eveti Paris böyle huysuz, 
ahlaksız ve muzır mahlukatla 
dolub taşmış bir halde idi. 
Bazı geceler yollar bunlann 
pusularile kesiliyor, müsade· 
meler oluyordu. Bu şehir hay
dutlarının kısmı ,azamı Fransız 
ve İtalyan serserilerinden iba· 
retti. Bunlarla mücadele için 
hakiki bir ordu lazımgeliyor
du. Cellaa, elde ettiklerinin 
kulaklarını kesmekten bıkmıştı, 
artı ki .. • * * 

Bu Mayıs ayı Paris1in aşk 
ve 5afa ayı idi. Sinyorlar sev
gilileri şerefine serenatlar ya
pıyorlar, çiçek alemleri yara
tıyorlardı. 

Fakat, kral sıkılıyordu. Onun 
şerefine serenat, çiçek bay
ramı yapacak candan sevgilisi 
yoktu. Av merakı, bu can 
sıkıntısını gideremiyordu. 

- Sonu var-
:-~-~-----~---~-

Boğazlar 
-Başı 1 inci sahi/ede-

So,·yetler birliıi ilt• ve Kara
deniz devletleri ile Türki) e arasın· 

da bir hoğar.lar mcs'ele&i , ·oktur. 
Türki) eyi en yakındac, Ka~adeniz 
devletlerini de yakından alakalan· 
dıran bir boğazlar emniyetsizliği 
mes'dt•si vardır, Türkiye kontrolü 
altında bıılıınmıyaıı ho~azlar ser· 
hc.stliğinin ilk 11eticcııi, dahili harp
larla boğu~an inkılap Rll6yasına 
kur121, bütün Karadl•niz sahillt•ri 
boyunca bir emebi mücadele cep
hesinin •ceseüs clmnıi olduğurıu 
acı hatıralarla biliyoruz, Bo~azlat 
emni) et~izliğinin ıztırabını Lenin 

\ 'C Atatürk inkılapçılan, ikisi bir 

arnda ,.c bir uuınııda tatmışlardır. 
Riz Marnıarada emin oldukça Ka
radeniz Sovyctler için hir cmni) et 
ılcnh·iılir. Yeni lıoll-azlıır re1"iminc . ,, 
aıt lıükt1mll'rin nıüııakaşasınrla asla 
göuliiınüzün yatrn ıulığı ımkut ı·iLet, 
Türkiye :ile Husya •ıra~ındıı, Türk· 
J{u yakın ve ıkı ıloıııtl11ı1tmduıı 
ga) ri herhangi lıir ınünası•hetin en 
uzak i tikbal için rlalıi, tt•vehhiim 
edilmesine mahal n :rilmPsiclir. Bu 
cümle üzcrinılc ı srar edelim: Ciinkü 
1 \'cstiya ile Pnıvdil'mn J\lontrö 
münakaşaları içinden fotihap ı•tıik· 

leri me 'elele r, aksi hir ihtimal 
olınuksızın, mes'de diye ortaya 
atılamaz. 

Arkadaşlanmızm Moikava\la Hus· 
ya emniyeti clii~iince inin Türkiye 
emniyc•ti düşüncesinden nsla üstün 
tııtıılmaılığını hildiren satırlanna 

teşekkür ederken, boğazlar miida· 
faasının, Ankara ve Moıııkova 'da 
birbirinden aynlmıyan iki mü;;te· 
rek emniyetin ba~lıca maddi da
yançlanndan biri olduğunu zikret· 
mek isteriz. 

Hand yelerimmn haıında hu· 
lunan iki arkadaıın, Montrö'dc şu 
esnada b ir masa haoında konuş· 
tuldarı teferruat davalarının sütun· 
lıınınız<ln münakaşa edilmesini lii· 
znmS\lZ buluyoruz. İki hükümde 
birleşelim: Boğazlar emniyet niza. 
mı tee ııfis etmelidir, bir; Staliu 
J{usya' ı ile Knnınfüt Türkiye ara· 
ııında )akın ve ı;ık.J <loatluktan 
gayzi bir münasebet nizamı olmı· 
yacak.tir, iki! 

(Ulus) 

lzmir halke:O:--~ yaptıgv 1 hasarat.. mümess!~i •. ':idir? 
sergi koluna bağlı olmak üze· -Başı 7 inci sahifedt1-

re (Türkiye posta pollara mü· ,,,.emı··ıeme ha"la" devamdadır. Aydın valisi halde,,Dançig mes'elesi Brük&el'de 
badele kolu) tefekkül etmiştir. 6 - 1 

M altdooilecek olan Lok:amocular kon· 

Posta pulunun milyonlarca Söke' ye gidip geldi. ferımaı müzakerelerinde nıcvzu teş-
meraklıları arasında dünyada kil edecektir, lngiltere lıük'ftmeti 

A ~- (L'lu ,,,.") llbayımız den harmanlar savrulamamak· Al • · t l oynadığı rolü, ticaret aleminde y,aın, n s .... ı - manya nın nıye ve tasaV\'Ur an· 
Ôzdemir Günday, yanında tadır. Baz-ı harmanlar, yağmur· nı öğrenmeği ıiddetle arzu etmekte 

ve bilgi hususlarında işgal et· sıtma mücadele bôlgesi baş- ]ardan bozulmuş ve filizlen· olup AJnıanya'nın Lokarnocular 
tiği mühim mevkii gözden lonfcran. ının ikinci safhasında 

Y el kanile Sıhhat, Baymô1rlık ve meğe başlamıştır. 
kaçırmıyan ozga saylavı konferans meaaiııine i~tirake davet 
sabık parti başkanı Avni Do· Tanm direktörleri oldukti hal- Pamuklarda yeşil kurt: edilmesini istiyecektir. Buna mu· 

ğan'ın irşadile vücuda getiril- de evelki gün Söke ilçesine ilimizin Koçarlı kamununda hakkak nazarile Lalnlmaktadır. Bu 
miş olan bu şubenin maksad giderek Söke'ye gelecek göç- pamuklarda yefil kurt görül- konferansta tifııhi izahat verile· 

ve gayesi. alemşumul olan ve menlerin yerleştirilecekleri yer- müştür. Tarım mücadele day- cektir. 

madd"ı, manev"ı bı'rçok faı'dele- leri incelemişler ve yeniden rası buralarda mücadeleye baş· Diger taraftan öğrenildiğine 
b I l b l" ·· d gc'Sre, İngiltere hüktimctinin ihyag 

rine rağmen memleketimizde kurulacak köy yerlerini tes it amış, tu um a ve i aç gon e· işi ile uğra~makla iktif:ı etnıiyerek 
t · 1 d. rerek pamukları ilaç.lamıştır. 

şimdiye kadar çok ihmal edil· e mış er ır. Avrupa'ya ait umumi iş-lerle de 
miş bulunan bu pulsever me- Tesbit edılen, gelecek mu- Soyadı alanlar: meşgul olma mı arzu etmektedir. 

hacirlere iklim, ekonomik, ta- Aydın merkez kazasında iki Bir itilaf hasıl oluncaya kadar 
rakının gençlerimiz aras·nda rımral ve sıhhi bakımdan çok Temmuz tarihine kadar 79 bin 
uyanması ve bu sebeple ge· Q k~ A d d 1 l ihtiyaten alınmış olan tedbir· 

müsait olan yerlerdir. İlbaylık usur yurt aş soya 1 a mış ar- ler baki olacaktır. Avrupa'ya 
rek dahilde ve gerek hariçte d B d ·1· • b .ır..1 d'V 

ve ilgili dayr~ar, göçmen İş· ır. un a ı ımıze a.s 1 ıger ait işlerin halli hususuna Al· 
gittikçe kıymet, ehemmiyet ve k ilçeler dahil değildir. Merkez 

k 1 T k lerile yakından ve çok sı ı manyanın iştiraki çok arzu 
rağbetten düşme te o an ür k ilresinde sovadı almıyanların 

sıkı bir surette il~ilenme te ;y ' d"l kt d ' Fakat Al a pullarının kıymetini yükselt- 0 sayısı 5 bin kadar varsa da e 1 me e ır. m nya-
ve Şimdiden gereken tedbirleri l ·ı· alnamesı'ne vere mek ve Türk koleksiyoncu· bunlar: kayıtları burada olup nın ngı ız su • 
almaktadırlar. k d.l · b '- ·d .ır..· 'h b" (H. l larını beynelmilel RUl merak· en ı en a.ş~a yere gı en- ce.sı sarı ır cevap aço -

lılarına tanıtmak ve bu husus- Şimendifer yolu bozukluiu lerdir. il ve ilçe merkezlerinde mazsa şifahi olsun) bu iştirak 
Geçen hafta ya:tran yagv mur· l t d l k ıç n laz" m bı·r şart sayıl lar ~çin lazım gelen teclöirleri 5 o up a soya ı a mıyan yo 1 ı -

ittihaz ' etmekten ibarettir. Esa· lardan Kuyucak istasyonunun gibidir. İlin 500 küsur köyün· maktadır. 
ilerisinde tonelin üstünden de soyadı almıyan kimse kal- Paris 7 (Radva) - Havas sen pulsever merakının genç- k 

}erimiz arasında uyanması yu- geçen Kuyucak çayının taşara marµıştır. Ajansının Brükselden aldığı 
tı1neli doldurduğunu bildirmiş- ------- bir habere göre Lokarno kon-

karıda dediğimiz gibi maddi, " ' J • 'f 
tim. Tünelin açılma ameliye- OaemlŞ e ferensı temmuzun 15 ve 20 si 

manevi birçok faideleri temin sine devam olunmaktadır. Ha- Bı·r a·1.1ı arasında toplanacaktır. 
edeceğine kani olan muhte· len trenler buradan aktarma U Z A B J T A: 
rem kültür bakanımız öğret-

suretile geçmektedirler. Doğru 
menler vasıtasile de talebeye Esrar ve 
bu hususta telkinatta oulunul- münakalat ancak salı veya çar· 
masını bir tamim ile emretti- şamba günü temin olunabile- Rakıdan ölmüş .. 

cektir. Dün yerinde yaptı1-rım Ödem' k " M l·ke ğini memnuniyetle öğrendik. 0 ış azasının e ı 
Pul merakı güzel, faideli ve tetkikatta öğrendiklerim: mahallesinde bir vak'a olmuş· 
gençliği terbiye ve tenvir eder Tünelin üzerinden on metre tur. Keçeci Tahsin oğlu cabı· 
bir iştir. Posta pulu koleksi- eninde ve iki metre derinli· kalı İbrahim uzun zamandan· 
yoou nezih bir merak, pek ğinöe bir kanal vardır. Gelen beri esrar ve Rakı kullanmak-
eğlenceli ve faideli bir meş- seller bu kanalı tamamen dol- ta idi Henüz 20 yaşında bu· 

d 'k' t f d t lunan İbrahim, son zaman'1a guliyettir. Posta pullarını top- urmuş ve ı ı ara ın an a-
k · t f d bır deli vaziyetinde bulunmak-lamak sayesinde bütün dün· şara ıstasyon ara ın an :ve 

t .. l' d t f d .. t ta idi. Bir gün fazla içti1.i yaya aid coğrafi, tarihi, malii- une ın ış ara ın an yuz me • o 
l.k b' k 3 5 t d l Rakı ve esrar yüzünden ken· mat istihsal olunduğu gibi her re ı ır ısını , me re o -

d ı d disine ait incir bahçesinde 
kıt'anın abideleri ve oralara urmuştur. stasyon içi e 

k d ölü olarak bulunmu,tur. 
mahsus hayvanatı, ağaçları ve pılatformlara a ar tamamen 
sair hallerini bilip öğrenmeğe dolmuş, hatta pılatformu da 
yardım eder. Bu kadar manevi kaplamıştır. istasyon içindeki 
faidelerinden başka koleksiyon bütün hatlar ve makaslar kum 
seneler geçtikçe tedricen te- ve taşlar altında kalmıştır. Sel. 
kemmül eder ve buna kulla- ve kumların tazyikile hattın 
nılacak pulların zaman geçtik- birçok yerleri yerinden oyna· 
çe nedret peyda eden kısım· mış ve. kalkmıştır. 
larının kıymetlerinde tab'an Sekizinci işletme mı1fettiş 
husule gelen ehemmiyetli te- muavini mühendis .Hilmi ame-
zayüd maddeten de meraklı- liyat başında kalmakta, günde 
larını müstefid eder. üç posta amele çalıştırmak· 

Posta pullarının bu ehem- tadır. Her postada çalışan 
mi yeti ve cihan halkının buna amele sayısı 100 den fazladır. 
büyük bir rağbeti Avrupa' da istasyonun ve tünelin ve 
ve bilhassa İtalya, ispanya ve tünel üzerindeki kanalın te
f ransa' da ve sair büyük mem- mizlenmesi için 24 -25 bin lira 
leketlerde posta idarelerinin kadar sarfolunacaktır. 
nazarı dikkatlerini celbetmiş Kuyucak tüneli küçük oldu-
ve hem meraklılarının arzula- ğundan devlet demiryollarınca 

genişletilmesi müteahhide ve
rını temin etmek hem de pos-
ta idarelerine masarifatı tabii- rilmişti. Müteahhid bu hadi· 

seden evvel tünelin yanlarını 
yderi çıktıktan başka pek bü· 

açma ve aşağı ind:ame ame· 
yük menfeatlcr temin eylemek liyesini bitirmiş, yalnız sıvası 

Yerinde bir anlafma 
İstanbul güzel san' atlar aka

demisi dekorasyon profesörü 
Vedat Ar'ın bir müddet pa
viyon işlerile iştigal etmek 
üzere lzmir'e geldiğini ve mi
mar Necmeddin Emre ile ça
lışma birliği yaptıklarını ha-

. her aldık. 
Vedat Ar, Fransa'nın Paris 

tezyini san'atlar ali mektebin
den mezun ve Paris Tobis 
Klang film stüdyosu dekora
törüdür. lpekfilmin vücuda 
getirdiği milli film\erin dekor· 
larından da kendisini tanırız. 

ince zevki ve mesleki var· 
lığı ile Ege'de ve Türkiye'de 
kendisini tanıtmış olan arka
daşımız Necmeddin Emre ile 
bihakkin mütehassıs olan Ve
dat Ar'm birleşmesi Fuvarın 
güzelliğinde. amil olacaktır. 
Muvaffakıyetler dileriz. 

Sarkmbhk 
Soğukuyu'da .... Qrdu soka· 

ğında Abdullah kızı Hanife'ye 
el ile sarkıntılık eden Mehmed 
oğlu Faik ltutulmuştur. 

Hırsızhkl 
Soğukkuyu tramvay cadde· 

sinde Yusuf oğlu Duran, Hü-
seyin oğlu Mustafanın dükka
nından 275 kuruş para ile 
iki paket sigara çalmış ve 
pecereden kaçarken tutulmuş
tur. 

Kaza 
lkiçeşmelik'te Hacımahmud 

sokağında oturan inhisarlar 
baş veznedan Faik.in manevi 
evladı 20 yaşlarında Nadire, 
evdeki çocuğa bir bardak su 
verdiği sırada kapı camına 

Çllrpmış ve bileğile parmağm
dan yeralanm.ştır. 

ParmaOı kopmut 
Alipaşa meydanında Haraççı 

zadelerin kereste atölyesinde 
çalışan Ali oğlu Ekrem, çalış
tığı makineye dikkatsizlik yü· 
zünden elini kaptırmış ve orta 
parmağı kopmuştur. Yaralı 
çocuk hastaneye kaldırılmıştır. 
Başından yaralamış 

Alsancak'ta Mesudiye cad
desinde Süleyman oğlu Sey-
fullah ile ltalyan Antuvan oğ· 
lu Viçenço arasında çakıl taşı 
mes' elesinde!l kavga çıkmış, 

Seyfullah, kürekle Viçenço'yu 
başından yaralamıştır. 
Kadının sarhoşu: 

için birkaç senedenberi ihdas kalmıştı. Seller müteahhidin 
ettikleri pullann tabılarındaki yaptığı işlerin bir kısmını da 
nefasete son derece ihtimam 

bozmuştur. 
etmekle beraber her pulun Karacasu ilçesinde yağmur· 
üzerine memleketlerinin tari-

1 Borsada 
OzUm sabfları: 

Tepecikte Lale sokağında 

I! Konya'lı Mehıned'in evinde 
! oturan Hasan kızı Leman sar· 
hoş olup sokakta gürültü yap· 

hine taalluk eden resimlerini 
lar devam etmektedir. Bu yüz

ve meşhur abideleri ile cazi- eyliyeceği şüphesizdir. Teşek· 
beli resimleri ~koymaktadırlar. kül eden pul mübadele kolu 
Posta pullan memleketin me- azasile ecnebi memlelcetlerrldd 
nafiine aid manzaralarla ter- koleksiyoncular arasında mü· 
sim edilirse en mükemmel ve badeleye vasıta olacağından 
cihaq~umul bir propaganda bütün Türkiye pulseverlerinin 
hizmetini kendiliğinden ifa bu açılan kola alakalanarak 
eder. Bunun için memleketi- ücretsiz aza kaydolunmalarını 
mizde de bu usulün ittihazı gerek memleket ve gerek 
ve her yerde olduğu gibi ara kendi memfeatlerine muvafık 
sıra muvakkat hatıra pulları olur. 
ihdas ve neşri pul meraklıla- İzmir Halkevi müze ve ser-
rının tezayüdünü mucip ola- gi komitesi pul müba-
cağı gibi posta idaresi için dele kolu başkanı 
de pek mühim varidat teşkil H. Erdemli 

Ç. Alıcı K. S. 
227 Vitel 8 50 
109 Şerif Remzi 8 62 

14 Kap. Ömer 9 
10 Alyoti 8 

5 Fesçi z. Ab. 9 25 
365 

519435 
519800 

Zahire satatları: 
Ç. Alıcı K. S. 

120 Ton Buğday 4 75 
498 Buğday 4 75 

86 Arpa 3 50 
38 B. pamuk 40 

332 ken. pala. 675 

K. S. 
9 25 
9 37 
9 50 
8 
9 25 

K. S. 
7 75 
7 75 
3 50 

41 50 
710 

tığından ve halkın rahatını 

bozduğundan tutulmuştur. 
Bıçak taşımak 

Peştemalcılarh~ında Hasan 
oğlu Mevlud' de bir bıçak bu
lunarak zabıtaca al mm ışır. 
Sarhoşluk: 

Tepecik'te Sürmeli sokağın· 
da \Mehmed oğlu Nihat'la Os
man oğlu Hüseyin, kendile-
rini idare edemiyecek derecede 
sarhoş oldukları halde karakaş 
Melek'in umumi evini açtırmak 
istediklerinden tutulmuşlardır. 

Karakolda da gürültü yapan 
maznunlar: hakkında tahkikate 
devam ediliyor. 
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"'Alman Milletine " Kamutay 

Pihtenin Hitabesi 
Başkanı 
lstanbul'a geldi .. ---amam _______________ lllilll lstanbul, 7 (Hususi muha-

6 J Çeuiren: M. Rahmi Balaban birimizden) - B. M. meclisi 
başkanı Abdülhalik Renda, 

Binaenaleyh binlerce insan: bizi ezen bütün fenalıklardan Ankara' dan bugün buraya 
(Hayır) diyebilir. Bundan şu kurtulma doğacakbr. ğelmiştir. 
netice çıkar: Onlara göre iş Mahsus alemin üstündeki B vuld 
böyle değildir. Amma realite ülkü alemine insanları çek· 8 8 
bu değildir değil. içlerin- mek : Asıl işimizdir. Bu ülkü Elmas olduğunu 
den biri çıkıp : (Böyledir) de- alemin mevcut olmadığı veya bilmiyormuş! 
se ve bunda tek başına kalsa, buna milletin çoğunu çekme· 
onların hepsine karşı haklı nin mümkün olamıyacağı hak- İstanbul, 7 (Hususi muha· 
olabilir. işte karşınızdaki ben, kındaki itirazlara çok zaman birimizden) - Bir hırsız, bu· 

rada çaldığı bir bavulu beş 
o tek başına kalm ış insanım: evel cevap verildi. Artık on· liraya satarken tutulmuştur. 
Ben d iyorum ki hakikaten bir lara dönmiyeceğiz. Biz şimdi, Bavulun içinde elmas ve gü-
Alman vatanseverliği mevcut· milletin ekseriyetinin bu ülküç müş doln idi. Yapılan tahki· 
tur. Bütün tehlikelere rağmen aleme nasıl ithal edileceğini katta hırsızın, bavulda bulu· 
bunu her zaman her yerde göstereceğiz. nan gümüş ve elmaslardan ha-
söyledim ve söyliyeceğim. Eli· - Sonu uar - beri olmadığı anlaşıldı. 
mizde son kalan şey : Söz· 
dür. (Söz) de her suretle ta· 
kibe uğramaktadır. ~im bun· 
da bu hisleri sezerse o buna 
inanmıştır. Sezemezse · inan
maz. Çünkü bundaki ispat 
tarzı yalnız söze dayanıyor. 

Bu takdirde benim sözlerimin 
değeri kaybolmuş olacak. E 
bu kadarcık bir şeyı kim 
göze almaz. 

ikinci ve üçüncü hitabele
rimde : Ulusun kurtuluşunun 
ancak kendine bel bağladığını 
inandığımız terbiyenin genel 
vasıflarını izah ettim : Beşer 
karakterinin dipten temelden 
değişmesidir, dedim. Şimdi 
bir (Umumi bakış) daha ya
palım. 

Şimdiye kadar : Meşhut 
olan aleme, reel ve hakiki 
alem nazarilc bakıldı. Talebe
nin ilk önce önüne sürülen 
alem o idi. (Fikr) e ondan 
s~nra ge~.iliyordu. Ve ekseriya 
(Fikir) de, meş~ut ve mahsus 
a leme bağlanıyor ve böylece 
onun kölesi oluyordu. 

Yeni terbiye ; bunu değiş
tirecek : "Hakiki alem, fikir 
alemidir n diyecek ve başlan
gıçtan itibaren bunun üzerine 
talebenin dikkatini çekecek. 
Talebenin sevgisini, yalnız fi. 
kir alemine baglıyacak i o 
derece ki talebenin hayatı, 
tamamen ve zaruri olarak, 
ruh aleminin içinde yuvarlan· 
sın ve yükselsin. Zamanımıza 

kadar, insanların çoğu : Ete, 
maddeye, tabiate bağlı olarak 
yaşadılar. Yeni terbiye ise : 
işlerin çoğunda, sonra hepsin
de, ruhu hakim kılmağa çalı
şacak. Ekseriyet, emin ve sağ· 
lam olan bu ruh ve terbiye 
verilmelidir ; mükemmel ve 
yeni bir soysal nizama temel 
ancak bu olabilir. 

Bu hitabelerin başlangıcında 
teklif ettiğimiz ergeyi, ancak 
bu terbiyenin realize edece
ğinde şüphe yoktur. işte bu 
yaratmak istediğimiz ruhun 
temel unsuru : Vatanseverlik 
olacaktır. Böyle insan, kendi 
hayatına, ebedi hayat nazarile 
ve kendi vatanını da o ebe· 
diyetin desteği gözüle baka
caktır. Bu zihniyetin temel 
unsurlarından biri : Vatan aşkı 
olacaktır. Vatandaşlar da, va
tanı kahramanca müdafaa, da· 
hilde hak ve adaleti sevme, 
işte bu aşktan doğacaktır. 

Bu terbiye daha ileriye de 
gidecektir : Tabiidir ki her 
zaman olduğu gibi, büyük 
ideallere ulaşmak için büyük 
vasıtalara başvurulacağından 
insan, daha iyi inkişaf ede
rek, bütün mukadderatının 
haricinde, ebediyet için de 
hazırlanmış olacaktır. Bundan 
Ulus ve vatanın kurtuluşu, ve 

Türk, Rus, lngiliz 
1 
tezleri birleşiyor. 

- Başı 1 inci sahifede - boğazları açıp kapamak hu· 
5 ci madde Türkiye'nln Mil· susunda serbesti istemesine 

letler bemiyeti azası sıfatile gelince, buna lngiltere mü-
olan vecibeleri hakkındaki maşat etmemiş ve böyle bir 
13 ncü maddenin kat'i şekilde hal karşısında uluslar sosye· 
tahriri kaydı ihtirazısile kabul tesine müracaat edilmesi lüzu-
edildi. 6 ıncı madde bir nok- munu ileriye sürmüştür. 
tai nazar teatisine vesile oldu. İngiltere, yeni projenin, iki 
Bulgaristan ve Romanya de- devlet tarafından imzalanma-
lege heyetleri Lozan mukave· sını ve lüzum görülürse her beş 
lesinin buna tekabül eden senede tadile uğraması fikrini 
maddesindeki formüle benzer ortaya atmıştır. 
bir formül kabulü suretile Proje, bugün reye kona-
bazı düşmana yardım şekille· caktır. 
rinin tasrihi faydalı olacağını Montrö, 7 (Radyo) - Dün-
bildirdiler. kü Boğazlar konferansı içti-

B. Politis düşmana yardım maı bermutat ltalya murah· 
tabirinin beynelmilel hukuk hasları hazır olmadan yapıl

kaidelerile muayyen olan bita- mıştır. 
raflık vazifelerine muhalif ola- Roma, 7 (Radyo) - İtalya 
rak düşmana yapılan hizmet- hükumeti zecri tedbirlerin 
lere şamil olmak lazımgeldi· konmuş olması hasebile bo-
ğini ve Türkiye delege heyeti ğazlar konferansına iştirak 

kendi noktai nazarına tama- edecek değildir. 
men uygun olan bu tefsirin f tal ya mahafili, boğazlar 
her türlü tasrihi zait kıldığını konferansının vereceği karar· 
bildirmiş ve konferans 6 ıncı ların ltalya'nın imzası olma
madôeyi kabul etmiştir. dıkça hükümsüz kalacağı ka-

Konferans yarın saat 10 da naatindedir. 
tekrar toplanacaktır. Paris, 7 (Radyo) - Boğaz· 

Montrö 7 (Radyo) - Bo- lar konferansı, ltalya'nın mev
ğazlar konferansı, dün tekrar cudiyet veya ademi mevcudi· 
müzakerelere başlamıştır. Ev· yetini nazarı itibara · almadan 
vela, Türk projesi konu~ul· mesaisine devam etmektedir. 
muştur. Bu prejede, boğazlar- Montrö, 7 (Radyo) - So-
dan geçecek olan harp gemi- ğazlar konferansında bugün 
lerinin, azami 14 bin tonilato müzakerelere devam edilmiştir. 
hacminde olması isteniliyor. Fransız murahhasları M. Pol 

lngiltere, projenin bu fıkra· Bonkur ve Fransa' nın Ankara 
sına itiraz etmekte ve bu sefiri M. Hanri Ponso petrol 
hacmin, 15 bin tonilato olma· sefinelerinin Fransa'nın noktai 
sını ileri sürmekte olduğu gibi, nazarı dahilinde boğazlardan 
Karadenizdeki devletlerin, bo- geçmesini istemişlerdir. 
ğazlardan geçecek -olan harp f ngiliz ve Türk murahhas
gemilerinin, 28 bin tonilato ları arasında fikir uygunluğu 
hacminde olması hakkında vardır. Fransız'lar tahtelbahir
Türk projesinde yazılı nokta- ler ve tayyareler için hususi 
ya da ilişmekte ve bu hacmin, bir rejim istemektedirler. Bu 
30 ve icabında 45 bin toni- hususta da Rusya ve Türk 
lato raddesinde olmasını talep tezlerinde uygunluk vardır. 
eylemektedir. Paris, 7 (A.A) - Pöti Pa· 

İngiltere baş delegesi Lord rizien gazetesi boğazlar adlı 
Hemley, dün sabah projesini baş yazısında Türkiye memle-
konferansa vermiş ve bu hu· ketini mükemmelen idare eden 
susta izahatta bulunarak, tek· kuvvetli bir hükumete malik-
nik komitece bunun miiza· tir. Müdafaa kıymeti harpte 
kere edildi~ini ve Türk dele· denenmiş olan bu memleket 
gasyonunun muvafakati hasıl .topraklanna hakimiyetle ko-
olduğunu bildirmiştir. ruma hakkını isteyor. Hem en 

Bunun üzerine Fransa baş ala şekilde Versay'ın yıkılma-
delegesi M. Pol Bonkur, Ro· sına lafla mukabeleden sonra 
manya hariciye Nazırı M. Ti· Türk talebini reddetmek güç
tülesko ile Tevfik Rüştü Aras tür. 
ve M. Litvinof'u bir araya Tan gazetesinin Roma mu· 
getirerek kendilerile konuş· habiri, Stampa'nın bir maka-
muş~ noktai nazar farklarını lesini bildiriyor. Stampa bu 
araştırmıştır. makalesinde diyor ki: 

Rus hariciye nazırı M. Lit- Boğazlar müzakerah ltalyaya 
vinof, Türk - İngiliz projesine karşı bir manevradır. Diplo
itiraz etmiştir. lomatik bir zecri tedbirdir. 

Türkiye'nin harp esnasında Kanunuevel anlaşmaları dur· 

Son Dakika: .. 
Bir ltalyan haberine göre: 

Boğazlar işinde ltalya • lngi· 
liz fikir birleşmesi c;ıkıyor~. 

-Zecri tedbirler 
----------

Maamaf ih. İtalya siy as ti de de-
ğişmiyecekmiş .. 

Roma, 7 {Radyo) - Zecri tedbirlerin kaldırılması haberi 
ltalya' da büyük bir tesir husule getirmemiştir. ltalya matbuatı, 
zecri tedbirlerin f tal ya için unutulmıyacak bir ders olduğunu 
yazmaktadır. İtalya yeni siyasetini değiştirmiyecektir. 

Cenevre, 6 (A.A) - Tanzim komitesi zecri tedbirlerin Fran
sız, İngiliz tekliflerine tevfikan kaldırılması tarihini bu ayın 
onbeşi olarak tesbit etmiştir. Komite, ftalya'ya karşı tatbik 
edilbiği şekilde bu tedbirlerin makanizması ne olduğu teknik 
noktai nazardan tetkike memur bir komite ihdasına karar ver· 
miştir. Bundan maksat bu tetkikatın istikbal için faydalı ola
cak hükümler istimzaç etmektir. 

dukça Montröye iştirak siya
seten akalliyette ve madun 
vaziyette kalmaya razıdır ki, 
bunu kabul edemeyiz. 

Roma, 7 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Selahiyettar mahfiller, ltal
yan aleyhtarı Akdeniz anlaş
maları mer•t kaldığı müddetçe 
f talya'nın MontröJkonferansına 
iştirak etmiyeceğini teyid et
mektedirler. Bu mahfiller ltal
ya'nın Brüksel lokarno konfe
ransında hazır lbulunmak için 
henüz bir •davet almamıştır. 

Keza bu mahfiller İtalyan ulu
sunun zecri tedbirlerin kaldı
nlması mes' elesinde bunların 
konulmasında olduğu gibi la· 
kayd bulunduğunu bildirmek
tedirler. 

Montrö, 7 (A.A) - Boğaz
lar konf eransınm bugünkü sa
bah celsesinden sonra neşre

dilen tebliğ: 
Konferans ingiliz delege he

yeti tarafından teklif edilen 
mukavele projesi metninin mü
zakeresine devam etmiştir. 7 ci 
ve 8 inci maddeler kabul edi
lerek tahrir komitesine gönde
rilmiştir. 9 yncu Madde üze-
rinde barış zamanında deniz 
altı gemilerinin geçmesi mem
nuiyetile Karadeniz' de sahildar 
devletlerin deniz kuvvetleri 
hesabına Karadeniz dışında 
inşa edilmiş olan denizaltı ge
milerinin geçmesi için derpiş 
edilecek istisna mes' cleleri hak
kında noktai nazar teati edil
miştir. 

Fransız delege heyeti muh
telif harb gemisi tipleri ara
sında gösterilen fark hakkın
daki ihtirazi kaydını tekrar 
etmiştir. Maddenin kat'i ka
bulü 15 inci madde ile ondan 
sonraki maddelerin kat'i me
tinlerinin kabulüne talik edil· 
miştir. 

10 uncu 
lege heyeti 

madde İngiliz de· 
tarafından verilen 

yeni tadilli şeklile kabul edil
miş ve sosyeteler birliği de
lege heyetinin Karadeniz'de 
sahili olan devletler tarafın
dan yapılacak ihbarın müd
deti hakkındaki ihtirazi kaydi 
ile iahrir komitesine gönde-
rilmiştir. 

Konferans 11 inci madde 
için lngiliz delege heyeti tara
fından teklif edilen son met-
nin hasar veyahut kaza vukuu 
sebcbile gemilerin uzun müd
det istimalden sakıt kalmaları 
halini derpiş edecek tarzda 
tadili lüzumunu kabul etmiştir. 

Könferans; bu maddeye 
Türk mukavele proıesının 
6 ıncı maddesindekine benzer 
bir metnin tonilato ve evciden 
müsaade kayıtlarının kaldırıl
ması suretile ilavesine matuf 
olan tadil teklifini müzakere 
etmiş ve karar talik edilmiştir. 

Konferans saat 16 da tekrar 
toplanacaktır. 

Montrb, 7 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Boğazlar konferansının umu
mi celsesi dün sabah tevdi 
edilen İngiliz planını Sovyetler 
birliği delege heyetinin muha· 
Iefefine rağmen müzakereye 
esas olarak kabul etmiştir. in· 
giliz plAnı Türk projesinde 
bir sıra tadilatı ihtiva etmek-
tedir. 

Türkiye delege heyeti dün
kü toplantıda tecim gemilerine 
tatbik edilecek sağlık resimle· 
rinin yüzde altmış azaltılma-

sını kabul etmiştir, 

Türkiye delege heyeti İngi· 
liz planını İngiliz ve Türk 
delege heyetleri arasında son 
Cenevre görüşmeleri esnasında 
elde edilen anlasma üzerine 
müzakereye esas olarak kabul 
etmiştir. 

f stanbul, 7 (Hususi muha
birimizden) - Montrö' den ge· 
len haberlere göre İngiliz'ler, 
verdikleri yeni bir proje ile 

Faik Demir 
Londra'ya gidiyor. 

İstanbul, 7 (Hususi muha· 
birimizden) - lktısad vekaleti 
müsteşarı Faik Demir, bazı 

sanayi işleri için Lonara'ya 
gidecektir. 

Edirne'de 
Kredi kooperatifleri 

Edirne 7 (A.A) - Ziraat 
vekaletinin Trakya'ya gönder

diği organizasyon mütehassısı 
yeni kredi kooperatiflerinin 

ldaha çabuk formalitelerinin 
tamamlanmasi emrini almış 

ve Meriç boyundaki kazalara 
gitmiştir. 65 kooperatifin yeni 

muamelelerinin pek yakında 
arkası alınacak ve kooperatif· 
ler faaliyete geçecektir. 

Bunlardan başka umumi 
müfettişlik satış kooperatifle· 

rine de ehemmiyet verilmek
tedir. Ancak şimdilik Trakya 

için 12 satış kooperatifi teş· 
kilatlandırılması Ekonomi ba
kanlığına teklif edilmiştir. 

Kavunculuk ve bal ve bal
mumculuk, balık ve sardel-

yacılık, peynircilik, yaş üzüm 
yaş meyva, yağcılık bunlar 

arasındadır. Bu iyi ve yerinde 
tedbirlerle ve şark demiryol
larının devlet eline geçmesile 
Trakya'nın iktısadi hayatında 
ehemmiyetli bir canlılık ola
cağında hiç kimsenin işkili 

yoktur. 

/zmir yeni 
ceza hakimi 

lstanbul, 7 (Hususi muha· 
birimizden) - lstanbul mülga 
ihtisas mahkemesi reisi Atıf 
lzmir ceza hakimliğine ve ih· 
tisas müdneiumumisi Reşit te 
Aydın müddeiumumiliğine ta
yin edilmişlerdir. 

/ngiltere - Mısır 
Müzakereleri 

Kahire, 7 (Radyo) - lngi· 
liz hariciye müsteşarlarından 
M. Bekk:er'in geldikten sonra 
48 saat içinde İngiliz - Mısır 
müzakereleri çok müsait bir 
safhaya getirmiştir. ---------------h o ğ azlardan geçecek olan harp 
gemilerinin tonajının artırılma· 
sını ve elli yıllık bir mukavele 
akdini boğazla r konferansına 
teklif etmişlerdir. Hükumeti· 
miz, boğazlardan geçecek olan 
harp gemilerinin rüsumundan 
% 60 nisbetinde tenzilat yap· 
mağı kabul etmiştir. 



-

Cinsi 
Dük kin 
Ev 

No. sı 
39 
26 
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Hellenic Lines W. F. H. VAN-
Limited Der ZEE & CO. 

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

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

Anglo .. Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve İskcnderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
puru her ay Pireden munta-
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

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

Fazla tafsil at için Cemal 
Cendeli hanında No.14 Naz-
mi Topçuoğlu acentasına 
müracaat olunması. 

Telefon : 2548 ........................ 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LİNES Ltd. 

"GRODNO,, vapuru 25 ha
ziranda beklenmekte olup 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
Liverpool ve Glasgow için 
yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anversten gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem
muzda Liverpol ve Swansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi-

randa Hamburg ve Bremen· 
den gelip yük çıkaracaktır. -----..... Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULCANUS,, vapuru 27 
haziranda gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, limanları 
için yük alacaktır. 

"HERGULES,, vapuru 29 
haziranda gelip 4 temmuzda 
ANVERS, ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

"HEMKAND,, motörü 6 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO-
PENHAGE, DANTZİG, GDY 
TIA, GOTEBERG, OSLO ve 
İSKANDİNA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTIME 
ROUMAİN 

"PELEŞ,, vapuru 3 tem
muzda gelip 4 temmuzda Pi
RE, MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Fazla tafsilat için ikinci 

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

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

Tele. 2004 2005 2663 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LİNİE 

G. m. b. H. 
"TINOS,, vapuru 7 tem

muzda bekleniyor. 11 temmu· 
za kadar ANVES, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük alacaktır 
"CHIOS,, vapuru 11 temmu
za doğru bekleniyor. Anvers, 
Bremen ve Hamburg limanla
rından yük çıkaracaktır. 

"ANGORA,, vapurn 20 tem 
muzda bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE-
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MEN limanları için yük ala- Umum deposu: ikinci kordon No. 88 
caktır. 

AMERiKAN ExPoRT LiNEs Manisa vilayeti daimi encü-
"EXMISTER,, vapuru tem

muzun nihayetine doğru bek
leniyor. New-Y ork için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LİNJE (DS. AS. SPANSKE

LİNJEN} OSLO 
"SARDINiA,, motörü 20 

temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERİYE, DIEPPE, DÖN
KERK ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul edecektir. 

SERVİCE MARiTIME ROU-
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 9 
temmuzda bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, HOVİSAD, BUDA
PEST, BRATiSLAVA, Vl
YENA ve LINZ için yük 
kabul eder. 

S. A. ROYAL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANUBI
ENNE-MARITİME BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü 13 tem
uzda doğru bekleniyor, BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA, Vl
YENNA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

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

• ... 

meninden: 

1 
Açık eksiltme ilanı 

Manisa memleket hastanesi için 2651 lira 47 kuruş 
tahmin kıymetinde 137 cins ilaç ve tıbbt malzeme 
satın alınacaktır. 

2 - Bunların cins, miktar ve eksilme şartlarını gösterir 
liste Ankara, İstanbul ve İzmir Sıhhat müdürlüklerinde 
mevcuttur, orada görülebilir veya Manisa memleket 
hastanesi baş hekimliğinden parasız olarak alınabilir. 

3 - Açık eksiltme Temmuzun 17 inci cuma günü saat on 
birde Manisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 198 lira 87 kuruştur. 
1864 28 5 8 12 

! ~ödemiş Urayından; 
3554/76 lira keşifü demir örtü açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 1317 /936 pazartesi günü saat . ondörtte yapılacaktır. 

Fazla izahat almak ve şartnamei fenni vesaireyi görmek üzere 
Uray encümenine müracaat edilmesi ilan olunur. 30 4 8 1918 

- . 

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

Gazinosu Açıldı 
"BÜYÜK T(JRKIYE" oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Het 
türl~ konförü cami, tertemiz takımları ile saygıla misafirlerini 
emrıne amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başmın pişirdiği temi 

taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulit -

Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, A 

Emlak ve eytam bankasınaan: 

242 

350 

Yeri 

Karşıyaka alaybey m. 
celal bey s. 

No. sı 
Eski Yeni 

76.76/1 82-84 

Bayraklı kanarya sokak 
Karşıyaka donanmacı m. mu
radiye s. 
Hasan hoca m. kazlar agası ha
nı içinde. 

4 4 
23 

25152 

.. ,, ,, ,, ., .1212s 
355 Karşıyaka alaybey m. hengam s. 36 11 
404 Karataş mahmut hayati sokak 4 4 

Depozitosal 
Nev'i T. L-

" 

Oda 

582 Üçüncü karataş islahane arkası 8 No. ,, 
653 ,, ,, asansör sokak 19/2 taj Arsa 
658 Bumava yaka m. ikinci yaka s. 50 50 Ev · 
660 Burnava civan yolu 12 8/10 ,, 
731 Birinci karalaş mansuri zade 43 • 7 Taj 1 ,, 

785 
970 
872 

yokuşu. 
Karataş irfan sokak 2611 
Karataş postacı ali ef. sokak 39 
Birinci karalaş icadiye sokak 

26 " 30 " 80 
39 ,, 80 
15 ,, 17 ,, hisseli 220 

56/35 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe' 

şin veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satışı 1617/936 pef 
şembe günü saat onda ihale edilmek kaydile açık artırmayı 
konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazıla depozitoları v~znemiıt 
yatıraralC artbrmaya girmeleri ve yanlarmda üçer fotoğraf ge-
tirmeleti ilan olunur. 1 8 1944 

!111111111111111111111111111111.. D 0 kt 0 r ,11111111111111H1mH1111111 
-
: A. Kerlıal Tonay 
-Bakteriyolog ve bulaşık, salgın lıtutalılcları miitelıassıs 
~ Ba!lmahane istasyonu kar,ısındaki 4ibek ~bk baııqd,ıt 30 •yı· 
=: lı ev ve muayenehanesinde Jlllbab saat 8 den akşam şaat 6 a ~adar 
=: hastalarını kabul eder. 
ES ~lüracaat eden hastalara yapılması lizımgelcn sair tahlilit ve 
ES mikroıkopik muaye ı:: eleri ile veremli bası.lara yapılmamna cev 
=: :;örülen J>nomotorab muayenehanesinde ınuntazaman yapıbr. 

•l lll lll il lll lllllllll lll llllll llllllllllll llllllllllllllllilllll Tele /on : 411 S 111111 :J 

lzmir silih tamirhanesi -sahn 
alma komisyonu b~kanlı~n
dan: 

1 - lzmir silah tamirhanesinin ihtiyacı için nıevcut şartns· 
mesine göre 120 ton lavamarin kömürü, açık eksiltme suretile 
satın almaktır. 

il - Satın alınacak kömüre ait ~ame: Tatil pnleri dr 
şında kalan ~lışma giinleri içinde Halkapınar' daki lzmir silib 
tamirhanesi müdürlüğünde görülebilir. 

III - 17 Temmuz 936 gününe rastlayan cuma günü sdt 
13 te Halkapınar' daki lzmir silih tamirhanesinde müteşekkil 
komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır . 

iV - Belli kömürü şartnamesine göre venneğe istekli olaaı· 
lann bu hususa ait tekliflerile birlikte 2490 sayıla bnun m\I' 
cibince 108 lirahk muvakkat güvenmelerini Jzmir Malsandı· 
ğına yatırarak alacakları makbuzlarile birlikte belli edilen gütl 
ve saatte komisyona müracaatlan. 2 5 8 11 1967 

............................................................................. ~ .... ~ ................. !11111 ........... ııiİİlllİİI ... 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir.. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve 6.iJbrekleri rahat 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavaiye ederler, Pürjen Şahap 


