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Büdçe müzakereleri müna
kaşalara sebeb oldu 

Başbakanımızın londra seyahati çok feyizli neticeler verdi 

Inönü ile Yuıian· Kralı ara- ERMES BAYRAMI 

sında mühim müzakereler 

- j 

d!in Adlige Vekilimiz -
)a nı b 

dir ,1 1 •t uatında ha}Tet ve tak· 
lnuıı 

0 
u Y•tılar neşrine sebeb ol

li .. n~r. Şiındiye kadar 12 mahtelif 

gillıiz ~kan 43 büyük gazete ser· 
tltırct • •~kında takdirk6r yazılar 

nııotır. 
Anı,r·k .ı_ 

tlıe1 11 
1 •~ çıkan 'evyork Ti· 

"rır· .e.§rettigi bir yazıda Türkler 
alCılıJu A 

cıııı: bir e vrupada örnek sayıla. 
deıneltt a~•er meydana getirdiler e ır, 

Uluslar sosyetesi konsey i açıldı 

: · ı Sancak meselesi, Konsey ruzname
sinin başında bulunuyor 

Rokfellenin son resmi 
~evyork, 2-1 (Radyo) - .l\leo· 

hur milyalder, petrol kralı Rokfel· 
ler Jhon Davison, 96 yaşında oldu· 
~u halde, sabaha karşı saat ·1,5 ta 
vefat etmiştir. 

Rokfeller Jhon Davisonun 
hayati 

Bir zamanlar diloyaoıo en zen· 
gin adamı olan Lüyük kapitalist, 
1839 da Xe\·yorkto Hiclıfordda 
do~mu.tur. Kendi,i l 2 ynşmda iken 
aile i buradan Ohia hükiııneti da
hilinde Kle\·elanda nakletıni~tir. 19 
yaşında Hokfellcr bir kuıniiqvoncu 

şirkete ortak olmuştur. Fakat. o al'ıl 
io hayatına karde~i ile Lirlikıe petrol 
işine baeladıktao eonra girmiotir. 
(1862). 

1870 tarihinde ik.i kardeşin 
sermayesi Standard Oil Co. ismi 
altında bir eirkete iokılab etmiştir. 
Rokfeller bu oirketin reisi idi. Bu 
oirketin maksadı, Amerikanın bü. 
tiln petrol eanayiini inLisar altına 
almaktı. 

1870 senelerinde fi mendifer 
k.umpaoyalan rekabet için zaranna 
çalıeıyorlardi, Rokfeller bu vazi· 
yetten ietifode ederek kentli petrol 
sevkiyatı için aııgıui turife temin 
etti. Hatta ra .. ib kumpıınyalann 
nakledilecek petrolları için de taz. 
minat vermeğ~ ikna etti. Bu eaye• 
de Standard Oil Co. az umanda 
rakiblerioi 1ıldırdı. \' e oolan da 

~~...:-~---------~~~-
Silahsızlanma konferansının toplanması için bir 

metod aranacak. Mısırın Sosyeteye kabulü 
büyük2bir ittifakla olacaktır 

K onseg içtimai arından biri 
Cenevre, 2·1 (Radyo) - Ulu.. Koo.aeyin müzakere edeceği 

lar ıoayetesi konseyinin 97 inci maddelerin bir numarasını Sancak 
toplantısı, bugün öğleden sonra B. meselesi teokil eylemektedir. 
Cevedonun riyasetinde olmuotur. Bu meselede, münauonfih yal· 

Ko08Cyin müzakere edeceği nız iki nokta kalmıotır. Birincisi, 
maddeler, yirmiyi tecavaz et• Antakyaya yakın ilç kazanın Sanca· 
mektedir. ğa raptı ve ikincisi, dil meselesi· 

Asamble, çaroamba günil top- dir. Bu ihtilAf lı mesele halled.ildik· 
lanacak ve müteakıben, eillhaız· ten sonra, Sancak meselesi tama• 
lanma konferansı divanı toplana• men halledilmio elacaktır. 
caktır. Uluslar aoeyeteıi uaeı bolu· Sancak meaeleıi raportörft İı· 
nan muhtelif devletler Hariciye nç Hariciye Nasırı B. Sandlf' r, 
Nazırları, Leman nehri etrafındaki bugtln gelmiı ve Sanc.k itine n· 
otellere hımit buluaau7orlar. z'a7et etmlttir• 

Konsey, İ!panya bokkında İtal· 
ya ve Almanya tarafmdan yapılan 
teklifi müzakere edecekse de, tek· 
lif yapan devletlerin, konseyde 

mümessilleri Lulunmamasıodan, bu 
ioin, ademi mfidalıole komiteııine 

havalesi kuvvetle muhtemeldir. 

Fransa Hariciye Nnın B. 
Delbos, bu fıraetıan iıtifode ede· 
rek, gönüllülerin İspanyadan çekil· 
mesini ietiyacektir. 

Konsey, Mısırın , Uluslar 1011· 

yelesine kobulü, perıembe veya 

cuma günil olacaktır. Bunun, bü· 
yük bir ittifakla olacağı tahmin 
ediliyor. 

llabeoiatanm konseye murah· 
has göndermemesi meselesi tezek• 

kür edilecektir. Büyük devlellerin, 
Habeoistamn murahhas göodermeııi· 

ni muvafık bulmalarına mukabil, 
bazı küçük devletler hona itiraz 

etmekte, bundan sonra mfiteca\izlerin 
bundan cesaret almaları ihtimalini 
ileri sürmektedirler. 

Uluslar sosyetesi konacyi, ai· 
libsıılanma korferaneıoın tekrar 
toplanmasım temin edecek oekilde 
bir metod anyacak ve teknik mü• 
aakereler• 1iri1mekten içtinab ede· 
cık tir. 

Nefis bir harmanda~ı ogunu 
- Sonu 5 ine; salııJede -
-------

Halkevi 
Musevi gençlerine 

kurs açtı 
Son zamanlarda Yahudiler ara• 

da Türkçe koııu:ma epey iler• 
8JD • • J 
lcnıi§, hilbas:a gozetemııın ıu m~· 

sele üzerinde durnrak esa lı ne~rı· 
atta bulunması Ü7erine Yahudi 

y 'f " k ı . ençlerinin kısmen ur ' Çf'> .. onuş· 

:nağa başl:ıdıklorı gibi lıir nıiycl 
görülmüştür. 

llalkevi başkanhgı , Lu \'aziyeti 
göz önfinde tutarak, mektep ya~mı 
ikmal eylemiş olduk.lan halde 
Türkçeyi lliyıkile bilemiycn Yahudi 
gençlerinin de TUrkçe öğrenmele· 

rini temin maksadile üç kurs aç· 
mı§lır. 

İkiei Keçecilerde \'e birisi de 
Karataeta açılan bu kurslarda, yal. 
ınz Türkçe okutulacaktır. 

Mueevr vatanda§lor, llalkelinio 
bu hayırlı tE>oebbüeüne al6ka göe· 
termi~ler \'e kurslara iki günde 90 
ki§i kaydolunmuotor. Dün gece, 
kurslarda ilk defa olarak derılert 
baılıu uıııtır. 



c.Sayla 2 

:&Q 
Mevzuu yaşamak 

irfan Hazar 
Pariai görmeden Paris romanı ) azan, i§çiliği bılmcdcn dan ya i~çill· 

·oden bahseden, çlftt;i)ken denizi, denizriyken kara hayatını laa'ldre ~a· 
llfan muharriri re itimadım ginikç azulıyor. Kıtk ynfındaki romancı, 

• on aekiz )Btındııld kızın cin i buhranım on yazdığı romanında tamamen 
biı.c anlattığım 6ylcrse, inanın yıuız! Onu taınamen anlamak için on se· 
lr.iz ya ında Lir kız olmak hızım! Huoda bıle güçluk var. Çünkü hiçbir 

ı kadın kendin aicl nokt larda samimi gorünmcz. Değil ba ka ına, bazım o, 
kendi kendin bile oçılmıy:ıo, ım ıkı kap:ılı, çelik bir kitabdır. Kıı· 

• dın romancının >da bizi nulıımıyn çabal:ıma ı bö) le! Bayan Saime Sadi 
lütfen danlma ın.. il rş ) müteknbildir. 

Yüzilndcn kan fışkıran tamü ıhhn bir debi) atçının '\unu ve Ilım· 
delairc •)annd derin 1irler oylemi)e kalkma ı gilUlnçtür. Çünkü bunlar 
o derinlikleri ıblı ten bozuldaklarma \e dolayı ile ruhi ha talıklnrına 
bortludurlar. Gene, H)' r l\'C hutalılıdı bir artistin dllo)8)1 pembe gör· 
mek iııtew &i de bu u 'idendir. -Onun csNlcri de. cihet tatdidden ve 
sorak.iJikJcıı ıkurtulamı)acaktır. 

Her,ey ya.andıktan sonra kuvvet\ anl1101\a k İe ela İıcnim, çocu· 
ja Te çocuk sevgiEiue dair son umanlar kndnr edindiğim fikirlerin 
hepli çürük mu, •. Lcıafctlcrine halel le< ek di)C gebe kalmaktan korkan 
bayaolan, ev~lce mü amaha ile kartılnrdım. imdi ise, bu mü amabala· 
nmla ue bü)Ok: ahmıtkhk }aptığınıı acı acı dü,iinüyoruın. Hayatımızı 

baıtaobaı:ı değiştiren ) umuk pıruuk elli çocuğumuz; bize izdivacın hakiki 
aaadetini tattıran pıtış pıtıı) uru yen yavrumuz, kafamızı, rü)ctimizi, kalbi· 
miz.i bir hamur gibi ıefkat h vaıı içinde yuğuran canlı eserimiz evlidı· 
mıa; meğer ne ibirli, ne aula~ılm ı, ne tatlı ve hatta ne müdhi~ bir 
"kın ta kcndiıi imit! Bütün a~klar, bahar rib_g rları gibi uçlanmız.ı 

ok117arak gelib geçiyorlar! Fakat, çocuklanmızın aokı, ba)ır, o geçmiyor; 

ıeçemiyor! 
ı'eredc güzel bir luz gör em, onun me ud bir izdiv .. çla hemen de· 

lifiverecek vOcu<luuu taha))OI ederim; arin kollnrımn saracağı küçük 
bebeği, o anda içim tilri)C titriye gür.lerimlc öp rinı. 

Çoeulc, saadetimizin anahtarıdır. Bizi, binLir acı l crObedr.n geçire· 
rek ı:ıb iyetimir.i yeniden iıuol etmekte, bizi ahablara kadaa uyutmıya· 
rak tahammillümüzil dcnem kte, ncı \C taılı lıfidi clerle almmıza acı ve 
tallı çizgiler çiıcmek.te, bizi oyuocak.larla oynayan ço uklar haline tekrar 
getirmekte hep o mini· mini hükim olu) or. Rast geldiğim her çocukla 
anneye, her çocuklu baha)a ürpererek h;ıkıyorum. !ümit o olsa, onlan 
eğilerek eelıimlıyacağım. Çünkü onlar, bnycık sec,;idler aıwıılar, htpei 

atc:tcn gömlek giymişlerdir. 
Bu s:ıtırlan, ı ki "ya§anmamış fikirlerimin,, bo~luğunu il u için 

yaz1yorum. E' lilcr! çocuklanınıi! G nçlcr! \1 niniz! 

JUi Vern mUzesi 
Emben şehri belediyesi 

meşhur fenni roman muharriri 
Jül Vcrn namına bir müze 
vücude getirmeğe karar ver
miştir. 

Jül Vernin hayatının en bü
yük kısmı Emben şehrinde 
geçmiştir, eserlerinin de mü· 
him bir kısmı bu şehirde ha· 
zırlanmıştar. 

Jül Vernin ilk eserini Em· 
bende yazdığı tarihten sonra 
tam 7 5 sene gıçmiştir. işte 
bu münasebetle Emheilde Jül 
Vern müzesi kurulacaktır. 

En ağır çocukl 
ltalyada Torinoda kadın 

hastalıkları kliniğinde Bayan 
Culya Grobbi adında bir ka
dın bir çocuk doğurmuştur. 
Çok müşkül olan bu doğum 
neticesinde dünyaya gelen 
çocuğun tam 6 kilo olduğu 
hayretlerle görülmüştür. 
Doğumdan bahseden ser· 

lerde ve cihan doğum rapor-
larında böyle 6 kilo ağırlığın· 
da doğmuş çocuk yoktur. Yal-
nız meşhur ltalyan boksörü 
Karnera doğduğu vakit beş 
kilo 900 gram idil 

Tuhaf bir tesadüf! 
Almanyada Bad Krostah 

şehrinde Bayan Elfrida Klose 
adında bir kadın vardır. Ge
çende bir Pazar günü seki· 
zinci çocuğunu dünyaya ge
tirmiştir. Fakat ne gariptir ki 
ilk yedi çocuğunu da Pazar 
günleri dünyaya getirmiştir. 

Çok tuhaf bir tesadüf, de
ğil mi? 

15 gUn karlar altmda 
kalmıtl 

Bundan bir müddet evci 
Misisipi nehri taşmış bunu 
da şiddetli bir soğuk ve kar 
fırtınası takib etmiş ve etraf 
buz tutmUflu. 

Bir Amerika mecmuasına 
göre, bu kar fırtınasında ve 
seylapta Pol Rener adında 

bir delikanlı tek başına bir 
dağda ve tam on beş gün 
karlar altında kalmıştır. 

Po1 Reneri yarı ölü halde 
bulmuşlar ve hastaneye kal-
dırmışlardır. Ne şayanı hay
rettir ki bu adam bu kadar 
büyük bir tehlikeden sonra, 
bir aylık bir hastalık geçirmiş 
ölümden kurtulmuştur. 

En garlb rekor! 
Cihanın en garib rekorunu 

Budapeştede bulunan Sofie 
Kolksor adlı güzel bir kadın 
tesis etmiştir. Bu güzel kadın 
1937 senesine kadar tam on 
altı defa güzellik kraliçesi se
çilmiş ve on altı defa da sah
tekarlık ile mahkum olmuştur. 

Bu kadın, sahtekarlığa ve 
hırsızlığa karşı iradesine hiç 
bir zaman hakim olamıyan 
bir kadındır. Çok güzel ol-
duğu için teşebbüs ettiği her 
sahtekarlıkta da şayanı hayret 
bir .şekilde muvaffak olmak
tadır. 

r 
Bugün dof acak 

çocuklar •. 
llugüu, menfi teairlerle çok 

ağır geçecek bir gGndilr. Bugün 
madd ten çalı~mak ı>ek 6ilç le 
ağır olacaktır. ÇünkG derin bir 
rehnvetin t iri albnda kalıc.a~ıı.. 

Kadııılar l.Jusno çok 81abl ve hır· 

ı;ın olaca\:lar, bazıları eiddetli Iİ· 

uir buhranları gcçireceldcrdir. 
Bugilıı doğacak çocuklar umu· 

mi yet Qıerc mahcub, f akut çok 
dikkatli Ye çok ç•lıtklo ola· 
cak.lardır. 

Bugfin doğan çocuklar mah· 
cubiyctleri hıeebile daima halkla 
temaıı az itlerde muvaffak ola· 
caklardır. 
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Üzüm satıf 
koop~ratif leri. 

lakas işleri biraz 
Harcı~'!.~!a·rı. daha genişletildi 
Haritadal detkişiklik Vekiller Heyeti kararile )>eni ta-

Memur 

yapı aca . k h l • iı . l k 
Son yapılan ölçme netice· as eyet erı RUTU aca 

sinde Çapakçur • Palu arası· 
mn 57 kilometre üzerinden 
hesab edildiği anla§ılmı~bı. 

Maliye Vekaletinden Vila
yete gelen bir tamimde harcı
rah tahakkukuna esas olabile· 
cek otomobil ve araba geç
mesine müsait yolun, Palu -
Karakoçan 42 kilometre, Ka· 
rakoçan-Çapakçur hududu 18, 
Çapakçur hududu - Çapakçur 
arasında 32 kilometre olduğu 
bildirilmiştir. Mesafe harita· 
sında ona göre değişiklik ve 
düzeltme yapılması iş'ar edil· 
miştir. 

Harç pulları 
Müddeiumumilere 

verilmiyecek .• 
Cezaevlerile mahkeme bina

larının inşası karşılığı olarak 
alınan harçlar hakkındaki 2548 
sayılı kanun mucibince kulla
nılmakta olan pullar, bu kanu
nun tatbiki suretine dair tali· 
matnamcyc istinaden cezaev· 
leri amirlerine, mahkeme baş· 
katiplerine ve icra memurlarına 
malsandıklarıncn avans olarak 
verilmektedir. 

Bazı yerlerde bu pulların 
cumhuriyet müddeiumumilerine 
de verildiği anlaşılmıştır. Ma· 
liye Vekaletinden vilayete ge· 
len bir emirde talimatnamenin 
dördüncü maddesi mucibince 
bu pulların müddeiumumilere 
verilmesi doğru olmadığı ve 
yalnız müddeiumumiliklerin ha
pishanelerin pul ihtiyaç mik· 
tarının tesbitile meşgul ola· 
cakları bildirilmiştir. 

Kağıd 
kontenjanı 

Ankara Türkofis merkezin· 
den şehrimiz şubeıine bildi· 
rildiğine göre, Norveçc A 
328 gümrük tarifesine giren 
kağıtlardan 500 ton munzam 
kontenjan verilmiştir. 

Yabancı memleketlerde ya
pılan ve kısım .kısım neşredi
lip birleştirildiği vakit bir kül 
teşkil eden ·neşriyata mahsus 
kapların üzerinde bu hususa 
dair bir kayıd bulunmak şar· 
tile meşkur neşriyattan ayrı 

olarak memlekete sokulabile· 
ceği bildirilmiştir. 

Eırefpaıada P. T . 
ıabeai açıldı 

Eşref paşada bir posta şu
besinin açılması münascbetile 
C. H. P. Dolaplakuyu kamun 
bqkanı Belkis Yılmaz halkın 
hissiyatına ve şükranına ter
cüman olarak Nafıa Vekilimiz 
B. Ali Çetinkaya ve Berga
mada bulunan valimiz Bay 

Fazlı Gülece birer telgraf çek· 
miştir. 

Açılma töreni pazar günü 
yapılmıştır. Evveli şube şefi 
B. Şcmeddin, onu müteakıp 
Kültür lisesi muallimlerinden 
B. Ali Rıza birer nutuk ver
mişler, kurdclayı da şehir mec· 
lisi azasından B. Muzaffer Ôz· 
gen kesmiştir. Meruimde bü· 
yük bir kalabalak bulunmuştur. 

Takas komisyônları hakkın

da Vekiller Heyeti yeni bir 
karar almıştır. Bu karar, şeh· 
rımız Türkofisine gelmiştir. 
Son zamanlarda takas mua
melelerinin genişlemesi sebe
bile takas tetkik heyetlerinin 
yapılması gerekli işleri başar· 
mağa muvaffak olamadıkları 

anlaşıldığından, lstanbul, lzmir, 
Mersin ve Samsunda mevcut 

olan bu heyetlerin yerine Türk 
ofis müdürlüğünün reisliği al· 

tında kdmbiyo müdürü (olmı

yan yerlerde mahallin en bü
yük maliye amiri), Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez.. b~nkası 
müdürü veya namına harekete 
salahiyettar bir memur, Tica
ret odası umumi veya başka-
tibi ve ayrıca vatifc bakımın· 
dan İktısat Vekaletine bağlı 
olmak üzere bir katipten mü· 
rekkep yeni birer •heyet teşkil 
edilecektir. Bu emir mucibince 
takas komisyonu 'muamelatı, 
yeni heyete devrolunacaktır. 

Ekspozanlar için 100 
bin liralık döviz 

--~~----~·~--------~ 
Fuar zamanında Yunanistandan l zmire 

bir seyahat tertib edilecek 
Fuar komitesinin teşebbüsü ile Vekiller Heyeti, busene Fu· 

ara dışardan getirilrcek muhtelif eşyanın satışına kolaylık ol
mak üzere 100 bin lirnlık döviz tahsisini kabul etmiştir. Dö· 
viz, geçen sene olduğu gibi komite tarafından muhtelif firma
lar arasında taksim edilecektir. 

Türk - Yunan tecim ofisinin teşebbüsü ile Fuar zamanında 
Yunanistandan lznıire bir seyahat tertib edileceği haber alın
m1ştır. Bu seyahat münasebetile lzmire birçok Yananlılann 
geleceği Fuar komitesine gelen malumattan anlaşılsıışbr. 

Halıcılığımızı himaye için 

lktısad Vekaleti 
tedkikat yaptırıyor 

Türk suy unda yıkanan ve Türk 
güneşinde kuruyan halılar 

Şark memleketlerinden cüz'i 
bir gümrük resmi alınarak 
memleketimize ithal edilen 
muhtelif balılar, maliyet fiat· 
!erinin de azlığı sebebile mem
leketimizde imal edilen birinci 
ve ikinci nevi halılarımıza re· 
kabet etmektedirler. Bu yüz· 
den yerli halıların satışı azal· 
maktadır. Bunu nazarı dikkate 
alan lktısad Vekaleti memle· 
ketimiz halıcıhtmı himaye için 
tedbir almağa karar vermiştir. 

Bunun için de evclemirde 
bütün memlekette tetkikat ya· 
pılmasını kararlaştırmış, lzmir
deki alakadarların mütalcala
rını sormuştur. Gene Vekile· 
tin iş'arına göre dış mcmle· 
ketlerde imal edilerek yıkan
mak ve güneşte kurutulmak 
üzere memltketimizc transit 
namı altında getirilen halılar 
vardır. Çiinkü Avrupa ve 
Amerikalılara göre, şu kanaat 
vardır: 

"Bir halı, Türk sularile yı· 
kanmaz ve Türkiyede güneş 
altında kurutulmazsa o halı 
kıymetsizdir. " 

Onun için her sene dış 
memleketlerden mühürlü ola· 
rak mühim miktarda halı Tür
kiyeye ithal edilir, Türkiye 
sularile yıkanır ve Türk güneşi 
altında kurutulur, ondan sonra 
dış piyasalara ihraç edilerek 
satılır. 

İktısad Vekaleti, dış nH:m· 
leketlerde imal edilerek Tür· 
kiyeyc bir ameliye görmek 
üzere getirilen baltlarm da re
kabet abasında halılarımızın 

satışını zarara sokup aokma· 
dığı ve bunların da gümrük 
resimlerinin artırılması doğru 

olup olmıyacağmı sormuıtur. 
Alakadarlar, bu hususları tet· 
kik ederek bir rapor hazırlı· 
yacak, Vekalete gönderecek
lerdir. 

Bir otob'iis ateş 
aldı 

Üç yolcu hafifçe 
berelendi 

~velki sabah lzmirden Ber· 
gamada Kermes eğlencelerine 
iştirak için giden yirmi iki 
kişi, Alsancakta bir kaza ge· 
çirmişlerdir. Halk şirketi oto· 
büslerinden biri Alsancakta 
benzin alırken sebebi anlaşı· 
lamıyan bir şekilde otobüsün 
benzin deposundan yangın 
çıkmış ve alevler, bir adam 
boyu yükselmiştir. O sırada 
otobüste bulunan yolcular, 
büyük bir heyecan içinde oto· 
büsü terketmeğc çalışırken 

biribirlcrini çiğnemişlerdir. Aynı 
otobüste Anadolu Aj~nıının 
lzmir mümeısili Bay Mustafa 
Doğan da vardı. Yere düşen 
bu arkadaşımızın, omuz ve 
ayağı berelenmiş, da1ıa iki 
kişi de hafif surette yaralan· 
mıştır. Yangın söndürülmüı ve 
otobüs zarar görmediğinden 
yoluna devam etmiıtir. 

Seyyah geliyor 
Perşembe günü M•rsilyadan 

limanımıza gelecek olan Fran· 
sız bandıralı Eridan vapurile 
bir miktar seyyah ~leceği 
haber alınmıştır. 

- --. .. ···~·-tı•----
Dün Kınık lıooper 

tifi kuruldu. 
Mıntakadaki üzüm ve in 

satış kooperatifleri teşkili 
tamamlanmıştır. Üzüm 
kooperatiflerinin sonuncu 
olan Kınık satış kooperati 
ortakları, dün Vali B. Fa 
Gülecin riyasetinde toplanar 
kooperatifi kurmuşlardır. 

Manisadaki Bağcılar ban 
kooperatifi de yeni teşkili 
intibak kararı vermişti. Bu k 
rar lktısad Vekaletince tas · 
edilmiş olduğundan Maba 
kooperatifi üçe aynlacak, (M 
nisa, Hacırahmanlı ve Çoba 
isa) üzüm satış kooperatifi 
namlarını alacaktır. 

Kooperatifler birliği namı 

üzüm kurumu tarafmdan gü 
rük önündeki hangarla 
üzüm ve incir işletme tesisat 
başlanmıştır. ----
Küp şeker 
ambalajı 
Kereatelerin 
G. reami indirildi 

Küp şeker ambalajmda 
!anılmak üzere dışandan me 
leketimize idhal edilen 
dıklık keresteden alınan 
rük resminin yüksek old 
görülmüş ve bu resim • 
tılmıştır. Türkiye şeker f 
kalan anonim şirketi tar 
dan hariçten idhal edilen 
gümrük tarifesinin 3 O 
numarasında yazılı kere1t 
üzerine mevzu reımin yüı 
loda 25 kuruş ve 4 D . 
numarasında keresteler üze 
mevzu gümrük resminin . 
100 kiloda 50 kuruş üı .. 
den alınması ~uvafık .. 
müştür. Buna dair olan 
Ankara Türkofis merkezin 
şehrimizdeki alakadarlar• 
dirilmiştir. ----
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CumhuriYet :bayramında Ankarada Dağlı. ve 
mühim müzakereler olacak Bengı oyunları 

b Bergama Kermes bayramın· 
.,.onıanya ve Bulgaristan Başvekillerile Jtalya da beni herşeyden eve1 zapte· 

Hariciye Nazm ricalimizle konuşacaklar ;:~:: ~:y.hii::;t•v. dü~:;~ 
lsta b 1 24 ( H ) R B k l B T oyunları oldu. Anadolunun 1 n u, ususi - omanya aşve i . atareako ile Bulgar Başvekili B. Köse 

:•~.of ve ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciano, Cumhuriyet bayramında Ankaraya gelecekler ve eski zeybek yataklarında, 
1 r. ki d h b ı k ı Ödemiş, Tire, Aydın yayla - · er e azır u undu tan sonra, rica imizle mühim meseleler etrafında konufacaklardır. 

AIAk d h f"l b' - f'k 'k' d d 1 ve çukurlarında büyüyüp ya· . a •r me a ı , ır mutte ı ve ı ı ost ev et adamlarının bu ziyaretine büyük ehem• 
~ıyet atfediyorlar. ltalra Hariciye Nazırı Kont Ciano ile ricalimiz arasında bazı anlaşmaların şamış bir genç olarak, bizim 
~anacağın-dan bahsolunuyor. . Türk raksının atmosferini, o 

· --- raksa hakim olan bedii ince-

l 'rürkiye. lran Atatürkle Danı·- 'ı Malatya -Sıvas lik ve ruh ile beden hareket-
• •lgraf ve tele. H k J lerindeki estetiği bildiğimi 
Ofl rnuahedesl.. marka Kralı attı ya ınaa ıamyorum. Genç olsun, ihtiyar 

A·Tahran, 24 (A.A.) - Pars Arasında teati olunan merasimle açılıyor., olsun, milli raksımızın, tam 
J•nıı bildiriyor: Ankara, 24 (Hususi) _ Ma- haysiyet ve hakkını vererek 
r__ telgraflar h r k" h d 

T~ ~eteler aeçenlerde İran- A latya·Sıvas hattı, Haziran ayı· oynıyan er Ür ün ru un a, 
\lr1; • nkara, 23 (A.A.) - Da· le d l 1 1 

t 1 ıye arasında imzalanan nın bı"dayetlerinde büyük me· eminim i, ağ arın, yaya arın, 
c ~ f nimarka kralı Onuncu Chris- d 1 · ı· I · h ha ,_aı dve . telefon muhaberatı rtısimle açılacaktır. Bu hattın uman ı, sıs ı tepe erın eye· 

~ n ak le l tianm tahta çıkışının yirmi h H k"kA . . ı mu ave enin met· I . B b k canı ve avası eser. a ı ı nı b · · ld açı ma törem, aş a anımız 
n·ınnı n_eş. rederek bu mukavele- eşıncı yı önümü münase• f I zeybek çalınan parçanın tem· 

'- b 1 R smet nönünün riyasetinde 
f ı1;ı nıemle:xet için olan eti e eisicumhur Kamil posuna uyup da kollarını kal-
ayd 1 -, A olacaktır. 8 arını ıöstermektedirler. tatürk ile Majeste Onuncu dırınca, gözleri ağır ağır ka· 

.,.. Türk. Macar Christian arasında aşa~ıdaki Şeker fabrikaları panır ve muhit, onun etrafın· 
~ ı~t telgraflar teati olunmuştur: Müdüriyeti Anlc.araga dan eteğini toplayıp da ka· 

An anlaıması neticelendi Majeste Onuncu Christian nakledildi çar. Türk oyununun taşıdığı 
Türk ~aM, a24 (.Hususi ) - Danimarka kralı Ankara, 24 (A.A.) - Tür· gurur ve onun kahramanlık 
le 1 car tıcaret müza- hislerini coşturan ahengi, 
ere eri ta b" 1 Kopenhag kiye şeker fabrikaları anonim 

netice) ?1. ır an aşma ile Tahta cüliislarının 25 inci şirktinin Eskişehirde bulunan zeybeği bir hamlede laaletta· 
Yar enoııştır. Yeni muahede yin bir insan olmaktan uzak· 
Birıletburada imzalanacaktır. yıldönümü münasebetile Ma· müdüriyeti mumiyesi bütün laştırır. 
ti on oıurabhas heyeti de jestelerjne en hararetli teb· servislerile birlikte bugün An- Bir. Rus edibi bana, Öde· 
le ~et müzakereleri için ya· riklcrimle şahsi saadetleri, karaya nakletmiş ve muame· mişte bir zeybek oyunu sey· 

•n a Anlcaraya gelecektir. kral ailesinin saadeti ve Da· latına şehrimizde devama baş- rettikten sonra: 
General Birol nimarkanın refahı hakkındaki lamıştır. - Bu oyunun estetiki ve 

N samimi temennilerimi sunma· R şiiriyeti, tarihte gelip geçmiş 
R apoliye geldi yı kendime bir zevk telakki omanya 

h onıa, 24 (Radvo) _ Ak- ederı·m. Veliahll Varşovada bütün milletlerin bizce malum 
ora 1 " V olan herhangi bir oyununda AL.le va İsi general Birol şarki K. Atatu""rk arşova, 24 (Radyo) - Ro· k B - d k ! Ş 
~rı d yo tur. ugun e eza .... u 
p0 J· 

1 
an avdet ederek Na- Ekselans Reisicumhur K. mi anya !Kralı Ma Sejeste Karo· Levend zeybeği, gözlerini gök-

doı1!' .reloıiştir. Sıhhi ahvali Atatu""rk un oğ u veliaht Grand Vov- ] .. ı d M h l ere dikip, göğsünü gerip, h.IJ1•ı e mareşal Graçyaniye Ankara yo i ai , bugün buraya gel- k 
çı la ollarını açtığı ve ileriye doğ· 

Çile. 
0 cakına dair şayı· alar Tahta cu··ıuAsumun 25 cı· miştir. b h 

n ru ir amle yaptığı dakikada, 
heri ·ıgkeneral Birol, harpten· yıldönümü münasebetile yol· Romanya Veliahtımn bu zi· elbisesinden tecrid ediniz, ha· 
d h 

1 
defa olarak ltalyaya yareti resmidir. Babası Kral on- ._ lamak lutfunda bulunduğunuz yalinizde canlandırınız. Göre-

" -e~tedir. Sa Majeste Karol namına Le· 
11 • hararetli tebriklerden dolayı ceksiniz ki, o, bir yarı mabu-

aenı polı·a teıkı·t~tı Ek l" · ı. histan Reisicumhuru B. Mu· u se ansınıza samı mi teşe .. • dun atletik hareket esnasında 
u huauatakı" kanun kürlerimi takdim ederim. ziskiyi Bükreşe davet ede· 1 f" h k ı· ka cektir. yaptırı mış en ne ıs ey e ın· 

Anka rnutaya verildi Christian Romanya Veliahtı, istasyon· den daha kudretli, daha muh· 
Y ra, -24 ( Hus - ) teşem olacaktır. Bu oyun kar· 

eni · usı - da büyük merasimle karşılan· Yitı.a. P~ıı teşkilatı kanun la· Tekirdağlı mıştır. şısında duyduğum heyecanı, 
Buna .. •nıutaya verilmiştir. ,.,. k Bir kıt'a asker, selam res· size anlntamıyacağım. 

gor b k .ı ür iye güreş şampi· D · · D ğl B · konıia l e aş omiserler 35, mini ifa etmiş, Başvekil, Ha- emıştı. a ı ve engı 
er er 30 · l yonu oldu · · N oyunlarını seyrederken, oedii Polisler 20 . ' nıuavın er 25, Ankara, 24 (Hususi)_ Ço· rıcıye azırı ve birçok rical 

takla d lıra asli maaş ala- k E K f tarafından karşılanmıştır. raksın bu çeşidi karşısında, 
SQr~ ır, cu sirgeme urumu tara ın· Rus edibini hatırlamakla be· 

11 dan tertip edilen büyük gü· Grand Vovyod Mihail, Re· 
I Ofların marifeti reş müsabakaları neticelen· isicumhur tarafından verilen raber bizzat gaşyoldum ve göz· 

D •tanhuJ 24 (H miştir. Bu güreşler sonunda, mükellef ziyafette hazır bulun- !erim yaşardı. Bu arada Ber· 
Ün c.e 

1 

b ususi) - T k T k" muştur. Bu zı"yafette, Başba· ()'amanın genç, degv erli, sevimli 
1 ° cc urad b · k' e irdağlt Hüseyin ür ıye ~ 0 nıu•t Ü a ır va a kan General Layofsı"kı", Harı·- M-z ""d"" ·· O a ha a 

1. v ur. ç sa h b" şampiyonu ilan edilmiştir. Mü· u e mu uru sm n n 
ıaihıo · · r oş, ır po· · N B B k d b' h 1 .... ızı altı · d layim pehlivan ikinci, Arif cıye azın aron e , iğer ırşeyi atır attı: 

rlette Yarala~e~ın en ağır su· pehlivan da üçüncü olmuş· Nazırlar, Lehistanın Bükreş Türk raksı sadece rakstır, 
•rdır. B ış ar ve kaçmış- lardır. sefiri ile Romanyanın Varşova hiçbir zaman şehevi şekli ve 111.nnıı~tır und~ardan biri yaka· r·1 elçisi ve birçok rical hazır ruhu yoktur. 

t v • ığerl · r ı istı•n •dır, erı aranmak- bulunmuşlardır. Ve bütün bunlardan sonra 

8. Delboı 
c C~nevreye vardı 

F cncvre 24 (H 
renaa H ' . . ususi) -

buray ancıye Nazın Delbos 
..., 8 gelnıiıtir. 

~ADOLU-
Günıü'k · • 

rı:-:'~•y_a~aa_l,..::g~a~ze=t:e __ _. Saaı l"f p •e baıyazgam 
lJoı~~ar ~Gşdü ÖKTEM 

ltıfldflıiı. n.,rıyat ve yazı itleri 
1~ ' llanıdi Nüzhet Çançar 

J baneei: -
tıni.r .... 

C. &aJk ınci . ~e~ler sok~ 
l'eıg.. Partısı hına11 içinde 

.. .ıt ar: İıtoıir - ANADOLU 
on: 2776 •• Poıta kutuıu 405 

\'~ABONE ŞERAiTi 
l2~o, altı aylıAı 700, üç 

l'~ Y Aı 500 kuruıtur. 
.bo Dıeınlekeıler için senelik 
il ile ücreti 27 liradır 

•t Y•rde 5 kuruıtur 
~G geç • -
~11111 Dfblıalar 25 karuıtur 

~Al>Otu MATBAASINDA 
~ 

lngiliz dominyonu oluyor Lehistan matbuatı, Roman· İzmir valisi Fazlı Güleçle ko· 
Londra, 24 (Hususi) - Fi· V ı· ht · · d nuşuyordum. Kendilerinden ög" -listin meselesi ile meşgul olan ya e ıa ının zıyaretın en 

komisyon, mesaisine devam memnuniyetkarane yazılarla rendim ki, o da, ok atma, cop 
etmektedir. bahsetmekte Prensin resimle· kaldırma, cirid, kalkan oyun· 

Gazetelerin yazdıklarına gö· rini derçeylemektedirler. lan stibi artık ömrünün son 
re, komisyon yeni bir karar Ödemişte zelzele dakikalarını geçiriyor. Çünkü 
vermiştir. Bundan böyle Fi- onu layıkile oynıyabilenler, Ko· 
listin lngiliz dominyonu ola- oldu zak yaylasile, bazı köylerde 
cak; Milletler cemiyetile ya- Son yaAmurlar fayda ve Balıkesir havalisinde birkaç 
pılacak bir anlaşmadan sonra verdi kişiden öteye geçmiyor. 
manda keldırılacaktır. Ekseri- Ödemiş, 23 (Hususi) _Bu· Halbuki aslını, şeklini ve 
yeti Arablar teşkil eden şe- gün Ödemişte saat tam 13 de ruhunu kaybederek tamamen 
birlerde muhtar Arab idaresi, zelzele olmuş, iki dakika ka· dejenere bir mahiyet alan zey· 
ekseriyeti Yahudiler teşkil eden dar devam etmiştir. On üçü, bek oyunu, bertarafta salgın 
şehirlerde de muhtar Yahudi 17, 18 ve 32 geçe üç hafif halindedir. Onu kaybettik, bari 
idaresi tesis edilecektir. Mü- sarsıntı daha hissedilmiştir. bunu kurtarmalıyız.. Çünkü 
teakıben, vaziyete göre bir de Son yağmurlar Ödemiş için Dağlı ve Bengi oyunları, Türk 
muhaceret listesi tesbit edile· çok faydalı olmuştur. rakslarının ilelebed nesilden 

cektir. Yıldırım isabet etti nesile geçmesi icab ed~n şiirle· 
Romanyadan petrol bir kişı· Aldii rinden ikisidir. Bence, bunu 

k ı u Bergama ortamektebinde, ta· 
Ve ereıte a acaf ız Denizli, 23 (Hususi) - De· !ebeye, klasik mahiyetini mu· 

fstanbul, 24 (Hususi) - nizlinin Konaz nahiyesine bağ· hafaza ederek öğretmekle işe 
Romanya hükumeti ile yapılan lı Abaş köyünde bir eve yıl- başlamalıdır. Bengi ve Dağlı 
bir anlaşma mucibince, Ro· dırım isabet etmiş, Hasan oğ· ölürse, yazık olacak gibi ge· 
manyadan döviz vermeden lu lbrahim ismindeki ev sa· liyor bana! 
pelrol ve kereste alacatız. hibini öldürmüştür. Orlıan Ralımi Göle"' 

s.,r.a 

Büdçe müzakereleri, ha: 
raretli münakaşalara 

sebeb oldu 
Maliye Vekilimiz, iktıfadi sahadaki in. 

kiıallarımız,dan takdirle bah•etti 
Ankara, 24 (Hususi) - Ka· 

mutaym bugünkü toplantısında 
büdçe müzakere olunurken, 
Maliye Vekilimiz B. Fuad Ağ· 
ralı, büdçeyi izah ettikten 
sonra iktısadi sahadaki inkişa· 
fımJzdan uzun uzadıya ve tak· 
dirle bahselemiştir. 

Saylavlardan B. Hüsnü Ki
tapçı ile B. Halil Menteşe 
söz alarak uzun tenkidlerde 
bulundular. 

Ankara, 24 (A.A) -. B.M. 
Meclisi bugün Abdülhalik 
Rendanın başkanlığında top· 
lanarak 1937 bütçesinin mü· 
zakeresine başlamıştır. Bütçe· . 
nin müzakeresine geçilmeden 
evel 1936 yılı bütçesine dahil 
bazı daireler bütçelerinin muh· 
telif fasıl ve maddeleri ara· 
sında 184 bin küsur lira mü
nakale yapılması kabul edil
miştir. 

Bundan son(a 937 bütçesi
nin heyeti umumiyesi üzerinde 
müzakere açıLmış ve Malıye 
Vekili Fuad Ağralı bütçenin 

umum~ hatları etr,.fında i~~ 
hat vermiştir. Bu i24h~tı mü! 
teakiben muhtelif hatipler sö~ 
alarak muhtelif mevzular üze· 
rinde noktai nazarlarını izaq 
etmişledir. 

Büdçe heyeti umumiyesi 
üzerindeki müzakerelerden 
sonra maddelere geçılmiş vo 
ve 1937 yılı devlet büdçesincs 
giren dairelerin masraflara için 
231,017,776 lira tah&isat veril· 
mesine dair olan madde kabul 
edilmiştir. 

Bugünkü toplantıda kabul 
edilen daireler büdçeleri şun• 
!ardır: 

B. M. Meclisi: 3,627 ,064, 
Riyaseticumhur: 404,960, Di· 
vanı muhasebet: 602,034, Baş· 
vekalet: 1,302, 166, Şurayı 
Devlet: 236,914, istatistik 
umum müdürlüğü: 317,591, 
devlet meteoroloji işleri umurr. 
müd. 517,085, diyanet işleri 
reisliği 608,241 lira. Diğer 

daireler büdçelerine yann de· 
vam olunacaktır. 

Paris sergisi, dün B. Leb
run tarafından açıldı 

•• 
Dün gece mükellef bir ziyafet verildi. 

Sergi, bugün umuma küşad edilecek 
Paris, 24 (Radyo) - Bugün kabine erkanı, sefirler ve ser-

saat 15,30 da, cumhurreisi B. ginin ecnebi pavyqnlar komi· 
Alber Lebrun, Tiearet Nazırı serleri tarafından karşılan· 
B. Pol Başitlc birlikte Elize mıştır. 
sarayından 1937 sergisinin kü- Trokaderodan serginin umu-
şad resmini yapmak üzere mi manzarası temaşa edilmiş 
Ke de Tokyoya gitmiştir. ve bunun üzerine Bay Lebrun 

Cumhurreisi halk tarafından maiyeti ile birlikte T rokade· 
şiddetle alkışlanmıştır. ro bahçesini ve muhtelif ec· 

Küşad resminden evel cum- nebi pavyonlarını. gezmiş bu-
hurreis sergi komiseri B. Omon radan (Ren) nehri üzerinde 
Lape tarafından karşılanmıştır. bir gezinti yapmıştır. 

B. Lebrun, kısa bir ziyaret B. Lebrun Konferans rıh· 
ve teftişten sonra tekrar Tro· tımma kadar gittikten sonra 
kadero meydanına geçmiş ve karaya çıkmış, diğer rical de 

Atatürk 
İngiltere krahm 

ettiler 

beraber olduğu halde büyük 
saraya gitmiş ve saat 16,4S 
de sergiyi resmen küşad et· 

tebrik miştir. 

Ankara, 24 (A.A.) - Rei
sicumhur Atatürkün doğumu
nun yıldönümü münasebetile 
lngiltere kralı Maieste George 
ile Atatürk arasında aşağı
daki telgraflar teati edilmiştir: 

Türkiye Reisicumhuru 
Ankara 

Doğum gününüzün yıldö

nümü münasebetilc ekselan
sınıza kalbi tebriklerimi ve 
aynı zamanda sıhhat ve uzun 
ömürler temennilerimi tak
dim ile samimi bir zevk du-
yarım. 

Altıncı George 
Majeste altıncı George 

Lodra 
Doğumumun yıldönümü mü· 

nasebetilc Majestelerinin gön· 
dermek nezaketinde bulun· 
dukları telgraftan ziyadesile 
mütehassis oldum. 

Majestelerinin kalbi tebrik 
ve temennilerinden dolayı 
samimi surette teşekkür eder 
ve gerek kendilerinin ve ge· 
rek Majeste kraliçenin şahsi 
saadetleri hakkındaki en ha· 
raretli temennilerimin kabu· 
lünü rica eylerim. 

K. Atatürk 

Açılış münasebetilc üç bü· 
yük nutuk irad edilmiştir. 

Nutukların birincisi, sergi 
umumi komiseri Bay Armon 

Lape; ikincisi, ecnebi komiser· 
lerin en ihtiyarı, üçüncüsü de 

Ticnret Nazırı Bay Pol Bastid 
tarafından irad edilmiştir. 
Akşam küşad mün~se~e.tile 

büyük bir ziyafet venim.ıştır. 
Yarından itibaren sergı umu· 

ma açılacaktır . ---Orman mUdUrU MuOlada 
Aydında orman işlerini te~

kik eden vilayet orman mu· 
dürü B. Sami, Muğlaya geç· 

miştir. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi -1356 

Mayıı 12 Rchiülelel U 

-

1 
9 
3 
7 

MAYIS 

25 
Salı 

1 
9 
3 
7 

Evkat Ezan Vaaat Evkat Ezan VaN 

Güneı 9,27 4M ;"kiam 12 19,17 
öA1e 5,S3 12,10 yattı 1,50 22, 

. dJ 8,48 16,06imeek 7,2• 2,41 



Sayfa 4 

ispanyada vaziyet 

lngilterenin mütareke 
teklifi aıicenabanedir 

·~~~~~~-~~~~~~ 

Valansiya hükumeti, F~anko hakkında 
zecri tedbirlerin tatbikini Uluslar 

Sosyetesinden taleb etmiştir 
lngilterenin mütareke 

teklifi. 
Paris, 23 (A. A.) - f ngilte· 

renin ispanyadaki muhasım 
taraflar arasında bir mütareke 
aktedilmesi hususundaki tek· 
lifi umumiyetle matbuat tara· 
fından iyi bir şekilde karşılan
mışsa da bu husustaki tefsir· 
lerde gazetelerin işi sükunetle 
geçiştirmeğe taraftar oldukları 
anlaşılmaktadır. Sağ cenah ga
zeteleri Bilbaoya karşı yapılan 
taarruzun gittikçe kesafet pey· 
da ettiği şu sırada vukubula
cak bir uzlaşma teşebbüsünün 
Valansiya hükumetinin lehinde 
olacağını yazmaktadırlar. 

Sol cenah gazeteleri ise bi
lakis mütarekenin hakiki he· 
definin milletler paktına mü
racaat eden Valansiya hüku· 
metini oyalamak olmasından 

korkmaktadırlar. 
Le Jour gazetesi diyor ki: 
"'lngiliz teklifinin alicena· 

hane bir gaye ile yapılmış 
olmasından şüphe etmemekle 
beraber bu teklifin Valansiya 
lehinde olduğunu itiraf etme· 
mek elde değildir. Herşeyden 
evel Valansiya hukuku düvel 
kaidelerinin ve mütecavizlere 
karşı alınan zecri tedbirlerin 
tatbiki için Milletler cemiyeti· 
ne müracaat etmiştir. 

General Molanın kuvvetleri 
ilerlediler 

Bask cebhesi, 23 (A.A.) -
Havas ajansı muhabirinden: 

G~neral Molanın kıtaatı dün 
8 kilometre kadar ilerlemiş
lerdir. Bu kuvvetlerin şimdi 
Bilbaonunn kapılarında bulun· 
makta oldukları söylenebilir. 
Yeni başvekil Nergin, Bil
bao harbi hakkında ne diyor 

Perpignan, 23 (A.A.) -
Şarki Prenenin istiklali ismin
deki gazete f spanyo! Başve· 
kili Juan Negrinin kendisine 
sorulan suallere vermiş oldu
ğu cevapları neşretmektedir. 

-ilk işimiz harbi bitirmekten 
ibarettir. Tabii bizim zaferi· 
mizin esası olan bu zaferin 
hütün lspanyolları sulha ka· 
vuşturan bir zafer olmasıdır. 
Fakat şimdiki halde sulhten 
bahsetmek mavsimsizdir. Bun· 
dan bahsetmek için zaman 
gelecek ve yakındır. lngiltere· 
de bu yolda teşebbüsler ya· 
pılmış olduğunu inkar etmi
yorum. Biz cephe gerisinde 
mutlak bir asudeliği temin 
etmezden eve) sulhtan bahse· 
demeyiz. Hükumete itaat edil· 
mesi ve ona ispanyanın her 
tarafına nüfuzu şamil ve f s· 
panyanın meşru hükumeti ola· 
rak riayet edilmesi lazımdır. 

Bütün ı~ panyollarm hüku· 
meti bu şekilde tanıyacakları· 
nı ve bu hükumete dahil ol· 
mıyanların da bu veçhile ha· 
reket edeceklerini ümit ediyo· 
rum. Hükumete dahil olmı
yan bir takım lspanyollar var· 
dır ki bunlar hükumetin sine· 
sinde hükümran olan bedihi 
ve mutlak faşizm aleyhtarlık· 
larının ruhunu taşımaktadırlar. 

Bilbao muharebesinden hah· 
seden Negrin şöyle demiştir: 

-Bilbaonun Bask milletinin 
şecaati ve malik olduğu vası· 

sa esinde mukavemet 

edeceğini zannediyorum. Bil· 
baoya yardım etmek ve mu· 
zafferiyete kavuşmak için asi· 
lerin bazı cephelerdeki kuvvet· 
lerini ayırmağa mecbur ede· 
cek bir takım taarruzlar icra 
edilmesi ihtimal dahilindedir. 
Tabii bu husus hakkında tas
rihatta bulunamam. 

Londra, 24 (A.A.) - Press 
Association, ispanyada gönül· 
lülerin geri çekilmesini kolay· 
laştırmak üzere bir mütareke 
yapılması hakkındaki İngiliz 
teklifinin Alman hükumeti ta· 
rafından teveccühle karşılan· 
dığını bildirmektedir. 

Bay Cianonun Budapeşte· 
den dönmesini bekliyen ltal· 
yan hükumetinin cevabına şim· 
dilik intizar edilmektedir. 
Anarşistlerle Komünistler, 

lıükfimete ültimatom 
verdiler 

Londra, 24 (Radyo) 
Deyli Meyl vesair gazetele· 
rin ispanyada bulunan muha· 
birlerine göre, ispanyada va· 
ziyet çok naziktir. Valansiya 
ve Katalonyada mühim hadi· 
selere intizar edilmektedir. Bu 
hadiseler vaziyete çok tesir 
edecektir. 

f spanya hükumeti, ikinci bir 
dahili harb tehlikesine ma· 
ruzdur. 

Anarşist ve Komünistlerin 
hükumete verecekleri ültima
tom, hadiselerin mahiyetini 
şimdiden göstermektedir. 
HUkOmet aleyhine nü

mayişler oldu. 
Valansiya, 24 (Radyo) -

Hükumet ve kabine aleyhine 
yeni nümayişler yapılmıştır. 
Zabıtanın müdahalesi üzerine 
birçok kişiler yaralanmıştır. 

iki kög işgal ettiler 
Salamanka, 24 (Radyo) -

Topçu ve tayyarelerin yardımı 
ile Navar kıt' ası, Bilbao üze
rine ileri hareketine devam 
etmektedir. 

Dün, Yere ve Mayarni köy· 
leri işgal edilmiş, bu iki köy 
harap olmamıştır. 
Fransa, Bilbaonun suku

tunu bekliyor 
Paris, 24 (Radyo) - Jor 

gazetesine göre: 
.. Fransa hala Bilbaonun su· 

kutunu beklemektedir. Bu mü· 
nasebetle beş milyonluk yeni 
bir kredi açmış ve yeni lspan
yol mültecilerine yardıma ha· 
zırlanmıştır.,, 

Franko, yabancı lejgonel'leri 
takdi,. edigor .. 

Salamanka, 24 (Radyo) -
Asi kuvvetler başkumandanı 
general Franko neşrettiği bir 
emriyevmide, yabancı lejyo· 
nerlerin şecaatini takdirle zik· 
retmiştir. 

İtalyan gönüllülerinin avdeti 
hakkındaki haberler de tt>kzib 
edilmiştir. 

Kontrol komitesi hiçbir 
iş görmüyormuş 

~ilano, 24 (Radyo) - Kor· 
bera Dellasera bugün neşret· 
tiği bir makalede ispanya 
ademi müdahale kararlarına 
gösterdikleri riayetsizlik hase· 
bile Fransa, Belçika ve Sov· 
yet Rusyaya tariz etmektedir. 

Gazeta Del Popolo: 
''Kontrol komitesi hiçbir iş 
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Para çalmış 
Tilkilikte Menzil hanında ya· 
tan lbrahim oğlu Hasan, aynı 
handa oturan şekerci Musanın 
odasından 47 lira çalmış ve 
yakalanmıştır. 

Kurşun çalanlar 
Namazgahtaki hafriyat sa· 

hasından kurşun çalan Kamil 
ile Hasan tutulmuşlardır. 

Başmı yarmışlar 
Namazgahta Dümdar sola· 

ğında oturan Ali oğlu Meh· 
med ile kansı Nesrin ve Mus· 
tafa kızı Şefika, bir su mese· 
lesinden lsmail oğlu lbrahim 
ile kavga etmişler ve başın· 
dan yaralamışlardır. 

Kadm kavgası 

Karşıyakada şimendifer so· 
kağında Rif at kızı Mebrure, 
irfan kızı Nebahati bila sebep 
başından yaraladığından yaka· 
lanmıştır. 

OtobUs kazası 
Ragıp oğlu şoför Bedri, 

idaresindeki otobüsle Gaziler 
caddesinden geçerken beş ya
şında Hayati isminde bir ço· 
cuğu çiğnemiştir. Hayatinin 
yarası hafiftir. 

Eve taarruz etmiş 
Karşıyakaôa Bostanlıda Os

man oğlu Hulusi, Mustafa kızı 
Hatice ve İbrahimin evine ta· 
arruz ettiğinden yakalanmıştır. 

Otobüs grevi sona . 
erıyor 

Londra, 24 (Radyo) -
Nakliyat federasyonu icra ko· 
mitesi toplanmış ve grevin 
büyütülmesi hakkındaki teklifi 
kabul etmemiştir. 

Londra, 24 (Radyo) 
Otobüs amele ve müstahdem· 
leri yarın bir toplantı ya· 
pacak ve grev meselesini gö· 
rüşecektir. Bu içtimadan sonra 
grevin sona ereceği sanılmak· 
tadır. ....................... 
görmüyor. Fakat bu arada, 
&ilah, mühimmat ve tayyareler 
İspanya hükumetine kolayca 
scvkedilmektedir." diyor. 

Umumi taarruz başlamak 
Uzeredir 

Salamanka, 24 (Radyo) -
General Mola kuvvetleri Bil· 
baonun asıl siperlerine taar· 
ruza başlamışlardır. Topçular, 
gece yarısındanberi Algaloyu 
bombardıman etmektedir ve 
umumi taarruz başlamak üze· 
redir. 

Ceymis Primero muhribini 
batırmışlar 

Salamanka, 24 (Radyo) -
Asilere aid 10 tayyare hüku· 
mete mensup Ceymis Promero 
muhribini bomblamışlar ve 
bvzı tahribat yapmışlardır. 

Sen·Jan-Doloz, 24 (Radyo) -
Asilere mensup tayyarelerin 
bombaları Ceymis Primeroda 
yangın çıkarmıştır. 
Ademi müdahale komitesi 

toplandı 
Londra, 24 (Radyo) - is

panya işlerine ademi müda
hale komitesi, bugün öğleden 
sonra (F orintoks) da Lord 
Plimutun riyasetinde toplan· 
mış ve ispanya muhariplerine 
daha insani hareket etmeleri 
hakkında yapılacak teklifi mü
zakere eylemiştir. 

Komite, gönüllülerin çekil· 
mesi için eksperlerin verdik· 
leri rapor hakkında da mü· 
zakerede bulunmuş. raporun 
her iki tarafa tebliğ edilmesi 
keyfiyetini teemmül eylemiştir. 

Büyük Kutub seferinin is-
af ettiği gaye 

efe· 

Moskova, 23 (A.A.) - Bii· 
yiik kutup Sovyet seferinin 
şefi akademi azasından Şmit, 
yolda kendisile yapılan bir 
mülakat esnasında demiştir ki: 

-Bu Sovyct kutup seyahati 
kutup kaşifleri tarafından se· 
nelerdenberi şimal mmtaka
larında yapılan uzun ve geniş 
çalışmaların bir tetevvücüdür. 
Kutup seyahatinde rekorları 
kırmak meselesine hiçbir ehem· 
miyet vermiş değiliz. Faaliye· 
timizin yegane hedefi vata· 
nımızın ve bütün beşeriyetin 

menfaatine olarak uzak şimali 
rametmek teşkil eylemiştir. 

Kutup mıntaknsındaki Sovyet 
istasyonu mütemadi surette 
meteoT<1lojik tedkikatta bulu
nacaktır. Pratik sahada çok 
büyük ehemmiyeti olan muh· 
telif ilmi araştırmalarda bu· 
lunmak üzere kutup çevresinde 
yerleşeceğiz. Burada yapıla· 
cak meteorolojik tedkikler ne· 
ticesinde uzun müddetlere şa· 
mil olmak üzere hava rekor· 
lan tanzim edilecektir. Mag· 
netik tedkikler ile kutup de· 
nizindeki buzların hareketleri 
ve daha bir çok diğer mese
leler üzerinde ctüdler yapıla· 
caktır. Buz denizinin derinliği 
de ölçülecektir. 

Kutubdaki istasyonun tel· 
sizle vereceği haberler bakı· 
mından da büyük ehemmiyeti 
vardır. Bilahare bu mıntakada 
uçacak ve hatta belki de Ame· 
rika ile bu yoldan daimi irti· 
bat tesis edecek tayyareler 
bu istasyonun vereceği işaret· 
lcr ile yolunu tanzim eyliye· 
ceği gibi hava hakkında da 
en doğru malumat alabilecek· 
lerdir. Arzumuz şimal kutbu 
mıntakasım faaliyetimizin tabii 
çerçevesi içine almaktır. Fil· 
hakika bu güç bir iştir. Fakat 
memleketimizde böyle cesa· 
retli teşebbüsleri başarabilmek 
için lazım gelen her türlü şe• 
rait mevcuddur. Bu istasyon 
bittabi her daim kutub nok· 
tası üzr.rinde bulunmıyacaktır. 
Buzlar üzerinde kurulan bu 
istasyon bakizlerin hareketleri 
ile daimi surette yer değiştire· 
cektir. Bu buz parçasının niha· 
yet Amerika sahillerine doğru 
yollanması da rek muhtemel· 
dir. Bu istasyonun bu suretle 
geniş bir ınıntaka içinde tet· 
kikler yapabileceği de ayrıca 
bir avantajdır. 

Moskova, 23 (A.A.) - Ce
nub kutbu havalisi kaşiflerin· 
den tayyareci Richard Burd 
akademi azasından Otto Şmi· 
tin riyasetinde evelki gün şi· 

mal kutbuna vasıl olan Sovyet 
heyeti seferiyesi hakkında tef· 
sirlerde bulunarak Sovyet tay· 
yarecilerinin bu teşebbüsünün 
mükemmel bir cesaret nümu· 
nesi olduğunu beyan etmiştir. 
Tayyareci seferin dikkat ve 
ihtimamla hazırlanmış olma
sından sitayL~le bahsederek 
demiştir ki: 

"- Kutupta yerleşen ekip· 
lerin Spitzberg veya Groenlan· 
da sürükleneceğini zannediyo· 
rum. Kutbun yanında kalabil
mesi için heyetin Alaska isti· 
kametinde vakit vakit üssünü 
değiştirmesi lazımdır. Buz küt· 

~~-~---_.·~------=-~-

ayyarecilerrin başında bu
neier söylüyor 

lelerinin criyib dağılması yü- Moskova, 24 (A.A.) - 'fur· 
ziin<len yarın heyetin müşkül· kiye büyük elçisi Zekai Apaf 
!erle kar.şılaşması muhtemel- dm Trs ajansı muhabiri ile 
dir. Fakat heyetin techizatının görüşürken demiştir ki: 
mükemmel olduğunu tahmin -Sovyet ilmi ve Sovyet ilirO 
ettiğim için kolayca iki buz adamlarının cesareti ile şimali 
kütlesini geçebileceğini ümid kutbun fethedilmiş ·olması il~ 
ediyorum. Oldukça yakınlarda min inkişafında yeni bir devir 
bulunacak olan bir tayyare açmaktadır. Bu devirde taın 
filosu sayesinde heyet batı bir muvaffakıyet elde edilme· 

sini temenni eder ve Sovyet 
miişkülfüa maruz kaldığı za· 
man kendini kolayca kurtara· hükumetini, Sovyet Hım akal· 

demisini ve şimal deniz yo · 
bilir.,, ları merkez idaresini hararetle 

Vaşington, '23 (A.A.) - tebrik eylerim. Şimali ku\lil 
Hariciye Nezareti, Sovyetlerin bu parlak uçuşu yapan S<fl· 
şimal kutbunun hakimiyeti me· yet tayyarecilerinin Bilgi ve 
selesini ortaya atmıyacağını cesaretlerinin hayranıyım. 
beyan etmektedir. Moskova, 24 (A.A.) - Ro· 

Moskova, 24 (A.A.) - dolf adasında kalan üç So\f· 
Sovyet hükumeti ve t.'&rtisi yet tayyaresi şimali kutöa lW-
şimali kutub heyetine bir tel· mak için havanın müsaid ol· 

k"r graf göndererek kutbun fet· masını beklemektedir. Met LI 

hinden dolayı heyeti hararetle ada şimali kutub ile telıiif'ı 
tebrik etmişlerdir. daimi temas halinCJedir. _:.:/ 

o dra müzakereleti yeti 
ni bir sulh siyasetinin 

başlangıcıdır 
~~~~---~~~---

Çekoslovakya Başbakanı B. Mi/an HoJ'' 
bu mesele hakkında beyanatta bulundO 

Prag, 23 (A.A.) - Çekos· 
lovakya Başvekili B. Hodza, 
gazetecilere harici siyaset hak· 
kında beyanatta bulunmuş \'e 

demiştir ki: 

- Londra görüşmeleri yeni 
ve kuvvetli bir sulh siyasetinin 
mesud bir başlangıcı olarak 
telakki edilebilir. Orta Avrupa 
meselelerinde Londra ve Paris 
mutabakat halinde bulunmak· 
tadır. Bu iki devlet, Tuna 
memleketleri arasında umumi 
ve ekonomik iş birliğinin şa· 
yanı temenni olduğu fikrin· 
dedirler. 

Fransa ve lngiltc:re küçük 
antantı sağlam ve devamlı bir 
mıntakavl birlik tdakki et· 
mekte<lir. 

Çekoslovakya - Sovyetlcr 
birliği ittiıakı hemen hemen 
her yerde nazik zamanlarda 
sulh siyasetine müsmir bir su· 
rette yardım edecek bir dip· 

D i 1 ek le r: 

Belediyeden • 
rıca 

lzmir, Eşrefpaşa, Katipoğlu, 
Karabağlar şosesi Torbalı, 
Tire, Ödemiş, Bayındır kaza· 
larile Aydın vilayetinin f zmirle 
olan irtibatını temin eden 
mühim bir şosedir. Bundan 
başka Seydiköy, Değirmende· 
re nahiyelerile köylerinin İz. 
mirle her gün devam eden 
sıkı münnsebetleri bu yolla 
temin olunur. Şosenin Kızıl· 
çulludan Katipoğluna kadar 
olan harap kısmı vilayetçe 
mükemmelen yaptırılmıştır. 

Kfttipoğlundan Çukurçeşme 
karakoluna kadar olan kısmı 
pek haraptır. Belediyece bu 
kısım yaptırılacak olursa şose 
tamamlanmış olacaktır. Bele· 
diye reisi Bay Behçet Uzun 
himmetini bekliyoruz. 

Karabağlar sakinleri namına 
Karaba.ğlar mümessili 

Selim Kamil 

lomatik vesika telakki ol&ilf' 
maktaôır. 

Küçük antant bütün büY~ 
komşularile ve bu meyarid' 
bittabi ltalya ve Almanya ile 
de yapıcı bi" siyasete batlf' 
mak arzusundadır. 

Çekoslovakya 
Çiftçi Demokrat l>trlffi 

yılhk şenlikleri. ntl' 

Pragt 24 {Radyo) --~ 
koslovakya Çiftçi Demo 
birliğinin yıllık şenlikleri ~ 
lamıştır. Yapılan meras"" 
Cumhurreisi B. Benes ri)'I di" 
etmiştir. Bir nutuk irat e 
Cumhurreisi, gençliğin e~ 
lata ve teşkilatın bükUdl ,r 
hükumete yaptığı yardı~~·~ 
dan dolayı teşekkürlerinı 1 

dirmiştir. 

Viyanada ~ 
Birkaç yUz kişi teVklf ;.,ı 
di, fakat az sonra ser 

bırakıldllar "' 
Vi}'ana, 24(Radyo)- Avu51 f'' 

Almanya takınılan arasınd1 IJ' 
pılan bir Hokey müsa~ıııf 
sından sonra, Naziler ~le'1' 
yiş yapmışlar, "yaşa Hıt I 
diye bağırmışlardır. VatınP .,
verler cephesine mensu~ 
raf ta nümayişte bulu ~ 
" yaşasın Avusturya! " fJ._ 
haykırmışlardır. Birkaç ti' 
kişi tevkif edilmişse de, ,Jı' 
hare serb,st bırakılmış!• 

Mehmed SpahD 
Belgrada döndll pt 

Bt:lgı ad, 24 (Radyoı t tf 
lonya devlet demiryol. 1 

/ 

tetk;k eden ve siyasi b;:4" 
yahatte bulunan Yug0"hııı~ 
Münakalat Nazırı B. Me lf. 
Spaho, bugün Belgradt / 
müştür. Gazetecilere beY8: 1: 

bulunan Münakalat N,ı~r 
- Polonya siyaset ~ 

nile mühim siyasi terJ1115 "'/ 

bulundum. iki devletin 1' 
!aşması jçin çalıştım. 

Demiştir. 
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~kro~lden Bergama ve K~zağa dayanan bayram J 

~. d" .. Ok atılırken 
~ . Uftuk.. 'Gözümüzün 
~enrin, t~u~lda~ ~zıyan bu 
~nd 

1
.. gclışmış toprak 

4>ir ~ .. ~rk çiftçisi büyük 
~. -l'J• ıtc -8ı..._ ı ·· .. -l: .. 1111f • ,... neu un ustune 
~ınlck~ldiyen çahşıyor. 
\ta '&il n .. Efendisi • olan 
~' 1116t:rak .•damimn altn· 
'hlöt t.a • . btr fidan ~ bir 
~di C1tftele bize 'tiilcren 
r~ 1 r, -diye dii. - ·· 
~ ttİlll bi -.,unuyorum. 
ltttı.,a_ r~~ire ta k8"1ki 
lrlahu, .. ~ubıla)'ln yüklek ve 
~tl.tL abıdcaini r ""rd "" f • 

•oın eh . o u.. n 
ffklirad cdi btr sembôlü 
~ib c, bitiin bu ovadan 
L feçec::eic · I 
~de" ij ınaan ara, gök· 
ı..._ 1'\ir~•cak k.u~l~ra1 kartal· 
'"1't'Cilc ıc1ıçlttınan imanınl 
~--etle olan bu abideye, 
ttıtitt başımı ~tdim ve 

~~~... . . 
"hi'lh· en, sanlu bır avuç 
tdilc .. 

1
b1 ~ibi , bir taraftan gir· 

b· • o ur t f 1tdenb· ara tan çıktık ve 
lijk .. 1<,''c Gediz vadisin~ düş
~ ! vakti azan, köpüren 
L.· ı. tınt(j• t l: • 
vtr ihr 1 •111ne katlanmış '°"· &Yat gibi llürünerek 

0
"·· llrt d 1 •t, ,., .. PM'P-l 

sidir. 
Gayri ihtiyari gülümsedim: 
O iri )lapıh, kalın kaşlı, 

miıkavves burunlu, ela gözlü 
ve bir milleti kul, uşak ola
rak kUHanmağa çalışan sultanı : 

- P'adişahim benim kal
bisini aldin 

Diyen bf r Rum kadınının 
önünde eğilmiş: 

- A benim servirevanım 
1 

mülkü devlet uğrunda helal 
olsun. 

Cevabını verirken görür gi· 
bi oldum. Ben böyle düşü· 

Kalkan oynanıyor 
insan 'kalabalığı mütemadiyen Yalnız bir derdi var: 
akıyor ve geçiyor. Halkevi Işık! 
bahçesi tıklım tıklım. Evin sa· Bergama belediyesinin ba-
lonu keza. Münevver, çalışkan, şına dikilen püsküllü bir ihti· 
~cmpatik, 2eki bir halk yıgını. laf, beş yüz mumluk bir lamba· 
lstanbul Şehir opereti de bu- nın içinden ölü gözü gibi in· 
rada. Keza, bizim vali de iş sana baka baka alay ediyor. 

Bergamada şelairde ~tezahürat 

evinin bize ayırd ığı 
odadaki karyola üs· 
tünde dağılıb gidi-~ 

geçmyoruz. 
ZArtık sabah olmuştur. Ya
bancı ve misafir olanlarımız, 
sabahın saat beşini bir fırsat 
telakki ederek sokaklara atıl · 

dık. Galiba~Bergamalıları uy
kudan k:1ı(f1~ da bizim ayak
patırlımız oldu. Ne yapalım, 
misafirlerin kahrı ç•!kilir. Uzak· 
tan uzağa davul sesleri geli· 
yor. Sabah serinliği ile bera-
ber şehir içi ve civarındaki 
eski eserlerin ziyareti başladı. 
• Kafileler, Akropola. Bazili· 

kaya, Askülapyona (Kızılav· 
lıya) ve muhtelif mahaBere 
dağıldılar. Geç kalanlar bile, 
güneşe karşı pervasızlık gös· 
tererek aynı yolları tuttular. 
Biz de bunlar içindı.:yiz. Oto· 
mobilimiz, kartal yuvası gibi 

Çom kaldırılırked . 
kızlar ve delikanlılar daha ıle· 
rideki Baküs mabedinin mer· 
ıner merdivenlerinden ağır 
ağır iniyorlar. Şarab v~ iba· 
det yanyana ahzımevkı et· 
miştir. Daha aşağıda,. Be_r~a
ma şairlerinin, hatıplerının, 
musikiş"naslarının şii~ ok~yub, 
saz çalıb, söz söyledıklerı yer 
ve atletlerin müsab~~~.Iar yae· 

ki .. om gozume bu· 
tı arı ıımnaıy • .. .. .. 
tün dolgunluğu ile gozukuyor. 

Ad adım dolaşıyoruz. 

Mihm::darlığımızı da büyük 

b. ezaket ve yakınlıkla dos· 
ır n f • . A 

tum ilktedrisat mü ettışı r· 
gun yapıyor .. Ta .k~rşıda mor 
bir renk içinde sıvrılen 5~1?.a 
dağlarından itibaren. butun 
araziyi, Kozağa ve dığer yer· 
!ere .ziden yolları, eski eser· 
lerin diğer dağınık parçnlarını, 
Kınık ça) ını bize gi)stcı iyor. 
Aldığıını 7. bedii ve ı uhi ZC' \ kle 
gö~süın iiz kabarımş, nı ıuları: 
mız tatm"n cdi !miş olaınk e,')kı 
Bergan ada 1 yı:ni Bcı ga.n:m ., 
kl cağına dönüyor ve ii~lc 
sonunda da şelıir haricindeki 
oyun meydanına iniyoruz. 

Mt ydanın y.m çt vrı·si ıı d f• 
ge niş ça.lıı lnr ve çnrdaklar 
kurulmuş. Ger..:k bunların al
tında, gerekse açık kıı da 15-20 
bin kişilik büyük bir insan ka· 
- Sona 6 ncı salıi/ede -
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~~~~~~~- ı~ön~: ~ı~ ~unan-~~t.~r-a_K_e_r-~-e-~~~~M-fi~ya~r-d-er~-~~ 
~'"'~~,,.~~'. Sitlda· mÜhiin ·muiaf<eler Bayramı Rokfeller öld~ 

·Milli küme maçları y . t 1 . -8 ~ v . . ~;,t.1 .? İ ; i1• At· ~ _____ unan gaze e erı, aşve't,ı ımızın ın .. 
rGüneş, üçoku 3-1 yendi seyahatinden ~araretle bahsediyorla_r 1 

-----• - Başı 1 nci sahifede- iki memleketi biri~irltie 1bağ· 
l Üçok/ular birinci devreyi fıakim bir oyunla yonda Başvekil, Vekiller, kral na· lıyan sıkt ve iti~~th 'dostlu· ı 

. • • • • j • mına yevcri tarafından karşılan· ğun yeni bir tlialiürÜ 'Olfüi· 
11-0· ga[ıb bıtırdı. kı gol fırsatı kaçırdılar mıetır. letasyon, Türk-Yunan hay· ğunu tebarüz ·~ttirrlıekteaİr. 1 

·· ·ı · h d raklnrile süslenmiştir. Yüzler('e r• ,. , .. . 
fstanbul, 24 (Hususi muha· myan Guneşlı erın, sa a an h Ik . d 11 d Gene Eleheron Vıma gazetesı dı· 

Ü 
ı h . d' a , ıstasyon a ve yo ar a · ,. 

ı birimizden)- çok, dün ikin· mağliib çıkacakları ta mın e ı· 1 ı - .. - 1- 1 '"Ur yor ki· \ ncra nonuou Ee am nm"' · ~ · 
• ci . maçmı Güneşle yaptı ve liyordu. Büyük kulübl_er taraf- 1 kral ·Maj~ste İkinci Yo~.gi. b'iı ı aliakk.uku için en mühim 
3:1 mağlup oldu. tarları, fzmirH1eri teşvik edi- ak§am BaeYekilimizi kab'ul edecek· ·rollerden birini ve ismet in-

Maç~, hakem Sait salahad· yorlardı. tir. General 1nönü, Yunan Başve· önünÜn oynadığı tarihi Türk· 
'din idare etti. Üçok takımı, Güneşliler, '4 ün~ü dakikada kili ile beynelmilel vaziyeti, ~al· 'Elen paktının imzasından beri 

R b .. · "''l ·ık 'k' d kan antantıpı c1lakadar eden mese· . . . .. 
tGalatasaraya çıkardığı .şekli e unın ayagı e ı ve ı ı a· leleri ve iki devlet mflnasebatını ıkı memleket arasındakı muna· 
11ıuhafaza ediyordu. Yalnız kika sonra da ikinci gollerini tetkik ve mü"zalicre edeceklerdir. sebetler öyle bir inkişafa maz-
0Mehmedin yerine küçük Ke· attılar. Bu gollerden sonra 1 taı{bul, 24 (Ilmuei) - Baş· har olmuştur ki, Türk Nazır-
ımali almıştı. Güneşte Rasih oyun G~n:şlilerin hakimiyeti 've'kilimiz yarın Güneysu vapuru ile larının Atinayı ve Elen Nazır· 
oynama.yordu. Birinci aevrede altın~ ~ırdı. . • Pireden letanbula hareket edecek- !arının Ankarayı ziyaretleri her 
çok güzel bir oyun çıkaran lkıncı devrent\i nısfı.odan tir. General İnönü, çarşamba günü defasında beynelmilel siyasetin 

O f 
sonra oyun -ço'k tadsız bır şe· 1ııtanbula gdmiş bulunacaklar ve . . b.. .. b .. .. I 

çoktular, birkaç gol ırsatı k·ı ld H k ı· . . l derhal Ankarava hareket ec!e· sıyasetın utun utun mese e· 
ı ıa ı. a em, zmırın so , l . d .k. l ı. 

kaçırdılar. Fevkalade güzel . . . d k d b ceklerdir, erın e ı ı mem e~et arasın· 
k muııvınını oyun an çı ar l, u d k. k · b' l'" · .. b t 

oynıyan Saidin paslarını ul· l 1 . 1.1 lO k' . BaşvekiHmiz, ayın 28 inde bild· a ı sı ı ış ır ıgı munase e · 
suret e zmır ı er ışı oyna• L ·ı K l · d k' · · · .. 

fanamadılar. Mazhar dört met- dılar. 41 inci dakikada Sala· çe müzakeresi münaae etı P. amu· erın e ı samımıyetı gosteren 
reden kafa ı·ıe bı'r vuruş yaptı, h dd G tayda mühim bir nutuk irad ede· yeni bürhanlar halinde tecelli a in üneşin üçüncü go· ı 

d N k 'k' cclder. umumi siyaseti ve ma l va- eylemektedı·r. topu ışarı attı. amı , ı ı ,.. - d t 3 1 unu e yap t ve maç - ziyetimizi izah eyliyeceklerdir. 
metreden boş kaleye atamadı. Üçokun mağlubiyetile netice· Atina, 23 (A.A.] _ Türkiye Türkiye Başvekilinin bu yeni 
43 üncü dakikada gene Said· lendi. Başvekili tımet fııöııünün ziyare· ziynretinin de bu manayı ih-
den bir pas alan küçük Ke· Üçoklular, birinci devredeki tinden bahseden Katimerini gazc· tiva etmekte olması dolayısile 
mal, ilk golü yaptı ve devre oyunlarını mulıafaza etse tesi diyor ki: Elen hükumet merkezi ahalisi 
1·0 lzmirin galibiyeti ile bitti. idiler ve iki muhkkak golü "Türkiye Ba~vekilinin Atinayı General ismet lnönünü dost 

l d 1 b ziyareti bütün Yunanietanı Tiirki· ve müttefik bir hükumetin 
kinci devrede rüzgar Güneş kaçırmssaydılar saha an ga i yeye bağlıyan tecrübe edilmiş uzun 

aleyhine idi, çok bozuk oy-. çıkabileceklerdi. dostluktan mülhem samimi sevinç 

MAHKEMELERDE 

Bürhaneddini metresi 
mi teşvik etmiş 

Biçağını beş defa saplıyan 
haneddin neler söyledi 

Bür-

Tepecik pazarında bakkal 
ve buzcu B. Hüseyini öldür· 
mekle maznun Bürhaneddin 
ile metresi Nazifenin muha· 
kemelerine dün şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde başlan· 
mıştır. Mahkeme salonu çok 
kalabalıktı. Evvela istintak ka· 
rarnamesi okundu, bunda Bür· 
haneddinin kasden katil su· 
çundan Türk ceza kanununun 
448 inci maddesi mucibince 
ve metresi Nazifenin de, Bur
haniddini cinayete teşvik su· 
çundan muhakemesi isteni
yordu. Maznun Bürhaneddin, 
vakayı şu suretle anlattı: 

- Metresim Nazife ile pa· 
zara gitmiştim, sebze vesaire 
alacaktık, Hüseyinin sergisine 
yaklaştığımız sırada çok fena 
bir şekilde küfrettiğini duy· 
dum ve üzerime dirhem attı, 
sonra da peynir kesmeğe mah· 
sus bıçakla hücum etti kapış· 
tık, bilahare ne olduğunu bil
mıyorum. 

Reis sordu: 
- Bir çocuk var. Metresi· 

nin üç yaşındaki kızı Hayri· 
ye.. Sen bu çocuğu çok sevi· 
yormuşsun babası, mahkeme 
kararile kararile kızı anasın
dan a'ı 1ca kızmışsın bir ara· 
baya binerek Nazife ile bir
likte Hüseyinin dükkanı önü
ne kadar gitmişsin, bir 
defa da mahalledeki kahveye 
giderek babasına kızı görmek 
istediğini söylemişsin bababası 
da seni kovmuş. Evine de 
gitmişsin. Nasıl oldu ise anlat. 

Bürhan - Bu çocuk be· 
nim değil ki ona karşı bir 
sevgim olsun. Nazife ile be· 
raber yaşıyorduk amma nı· 
kahlım değil ki.. Bunlar uy· 
durma şeylerdir. 

Diğer maznun Nazife din· 
lendi ve: 

- Pazardan öteberi alma
ğa gitmiştik, eski kocam, Bür· 

haneddine küfür etti, kavga 
çıkınca ben kaçtım, ne oldu
ğundan haberim yoktur. Dedi. 

Maktulün kardeşi B. izzet 
şahid sıfatile dinlendi, Hüse· 
yinle birlikte sergide öteberi 
satarken Bürhaneddin gelerek 
Hüseyine: 

- Gel görüşelim. 
Dediğini, Hüseyinin de: 
- Şimdi işim var. Cevabını 

vermesi üzerine Bürhaneddi
nın: 

- Sen görürsün ve yaz 
bunu. 

Diyerek zeytinyağı tenekesi 
üzerine parmağile bir işaret 

yaptığını, aynı zamanda bir 
sustalı çakı çıkarıp Hüseyinin 
üzerine atıldığım, kaçan Hü· 
seyinin arkasından yetişerek 
beş yerinden yaralam suretile 
öldürdüğünü söylemiş ve: 

- Bu Nazife de Hüseyin 
oradan kaçarken Bürhaned
dine: 

- Koş, koş! Diye bağırdı, 
onu teşvik etti. Dedi. 

Şahit ikinci komiser B. Re
cep ve üçüncü komiser B. 
Şemsittin, hadise tahkikatına 
el koyduklarını, Pazaryerinde, 
Hüseyini ölü bulduklarını söy· 
lediler ve: 

- Bürhanı yakaladık, Hü
seyin kendisine sövdüğü için 
kızmış, vurmuş. Suçunu itiraf 
etti. Ve bizim kanaatimize 
göre Bürhanettini bu suça 
Nazife teşvik etmiştir. 

Dediler. 
Şahit Selim: 
- Bürhaneddin, Hüseyinle 

kucak kucağa geldi, bıçağını 
kaldırdı, vuracağı sırada ben 
düşüp bayıldım, ayıldığım va
kit Hüseyini yerde ölü buldum. 

Dedi. Şahit lbrahim de: 
- Bürhaneddin, Hüseyini 

takib ediyordu. Arkasından 
yetişti, bıçakla iki defa vurdu, 
H iAseyin yere düştü, dü~tük· 

hiıılerile kar§ılanmaktadır.,. 

Gazete, G. Jsmet lnönünün bir
çok yabancı şahsiyetlerle yaptığı 

son görüşmeler<lı!n sonra vaki olan 
hu ziyaretin ehemmiyetini bilhassa 
kayıd ve işaret ettikten sonra dt .. 
Tam ediyor: 

"A)m yolu takib eclen ve aynı 
Balkan bani\ ve umumi barış ül· 
külerile muttasıf bulunan Yunanis
tan ve Türkiyenin zimamJarlannın 
vakit vakit noktai nazar teati et· 
melerinden istifadeleri aşiktlrdır. 

Fakat hu mülahazanın haricinde 
olarak Ati.ııa güzide Türk devlet 
adamını kabul etmekle hassııteu 

sevinmektedir.,, 
Atina, 24 (A.A.) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Başvekil ismet lnönünü ha· 

mil tren Yugoslavya toprak· 
Jarında rotar yaptığından in
önü Atinaya ancak bu akşam 
muvasalatlarında Başvekil Me· 
taksasla Yunan devlet adam· 
lan tarafından karşılanacaktır. 

Selanik, 24 (A.A.) - Baş 
vekil ismet İnönü trenin Yu· 
goslavyada teahhur yapması 
dolayısile Selaniğe tam saat 
12 de varmış ve istasyonda 
Makedonya umumi valisi, kol· 
ordu kumandanı, belediye reisi 
yüksek memurlar ve konso· 
loslar tarafından karşılamıştır. 

Başvekil kendisini karşıla· 
mağa gelen zevata teşekkür 
ettikten sonra otomobille 
doğru Atatürkün doğduğu eve 
giderek evi ziyaret etmiş ve 
bu ziyeret esnasında kendisine 
Makedonya umumi valisi ile 
Selanik belediye reisi de re
fakat eylemiştir. 

Başvekil kendisine tahsis 
edilen vagon salon la saat 
13,30 da Selanikten hareket 
etmiştir. Başvekil Atinaya saat 
24 de vara<.:aktır. 

Atina, 24 (A.A.) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Elen efkarı umumiyesinin 
hissiyatına tercüman olan ga
zeteler, Türkiye Başvekili İs· 
met lnönünün Atinayı ziyarc· 
tini çok büyük bir sevinçle 
selamlamakta ve bu ziyaretin - -ten sonra da Bürhaneddin 
üzerine eğildi, iki defo daha 
sapladı ve Hüseyin öldü, dedi. 

Hadiseyi gören bc.zı şahit· 
ler gelmemişlerdi, bu şahitle· 
rin celbi için muhakeınc, baş· 
ka bir güne bırkıldı. 

reisi sıfatilc sevinçle selamlar. 
Etniki gazetesi diyor ki: 
General ismet lnönü kendi· 

sine yapılacak resmi kabul 
merasiminden başka ayrıca 
bu ziyaretini iki memleket 
arasındaki sıkı dostluk bağla
rının yeni bir bürhanı olarak 
telakki eden Elen milleti tara· 
fından büyük bir sevinçle 
karşılanacaktır. iki hükumeti 
biribirine bağlıyan samımı 
dostluk iki milletin kalbinde 
de yer etmiş bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye Başvekilinin 

ziyareti dolayısile şunu bütün 
kalbimizle temin edebiliriz ki 
Türkiye ile Yunanistan ara· 
sındaki bağlar daima çözül
mez olarak kalacak ve bilakis 
her gün daha ziyade kuvvet
lenecektir. 

Diğer gazeteler de aynı his· 
siyata mülhem olarak samimi 
makaleler yezmaktadır. 

İstanbul, 24 ( Hususi ) -
Başbakanımız General f smet 
lnönü, henüz Atinadır. 

Başvekilimiz ile Yunan kralı 
rasında mühim müzakereler· 
den behsolunuyor. 

Yunan Başbakanı General 
Metaksas, bu gece Başbaka
nımız şerefine mükellef bir 
ziyafet vermiştir. 

Ziyafette, bütün Yunan ri· 
cali, Atina sefirimiz B. Ruşen 
Eşref ile Romanya ve Yugos· 
lavya sefirleri hazır bulun
muşlardır. 

f smet İnönü, Selanikten ge· 
çerken, Büyük Şefimizin doğ· 
dukları evi ziyaret etmişlerdir. 

Veysel hamamı 
acıldı 

t 

Birbuçuk senedenberi kapalı 
kalan Kemeraltı caddesindeki 
çıkmaz sokakta Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edil· 
mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh· 
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 
mil mobilyası da yeniden te· 
darik olunarak saygıh müşte
rilerimizin hertürlü istirahat
leri temin olunmuştur. Teşrif 
edeceklerin herhalde memnun 
kalacakları birinci defada belli 
olacaktır. Fiatler de son derece 
ucuzdur. 

-:.,_ Başı 1 inci salıifedB "" 
pclrolu ham bilinde k:uyiıl, 
alıb temizleme fabrikalann• ,; 
leden yerler olmuştur. Ba kolll~ 
ya, petrolun gerek &atı~ında, r-~· 

istihsalinde yapt>ğı ıslahat ile 1' 
kip-ıiz bir hale gelmiıtir. 

Rokfeller, birçok iyilik ve it' 
yır müeııseseleri knrmu§tur. ~ 
lann bavında Şikago üniverti"" 
tıb taharri enstitüaü bütün dt' 
yada insanlann salahına çalıf" 
Rokfeller müesıeaeıi vardJr. 11•~ 
ve ilim iolerioe verdigi para, 
milyara yakındu. ----
1500 Çakmak tal~ 
Ölen LUtfinin dükkanın 

da bµlundu 
KarşıyalCada ölen ve tekr~ 

dirildiği hakkında çeşit çel' 
şayialara mevzu olan kitaP'1 
B. Lütfinin dükkanında J-tuk' 
ku şahsiye hakimliği tarafı11: 
dan terkesinin tesbiti esıt' 
sında üç şişe içinde 1500 ti: 
ne kaçak çakmak taşı bulıı~ 
muştur. Müddeiumumilik _...ı 
taşların müsaderesine kaı .. 
vermiştir. 

Veni aşı ~ 
Ziraat Vekaleti namına şe 

rimize gelmiş olan baytari lı" 
yet, Menemen köylerinde Y~ 
tığı gibi . Kuşadası köyle 
deki hayvanlara da yeni ~ 
bon aşısını tatbik için 
Kuşadasına gitmi~ 

Alenen "teşekk8 
Uzun zamandan beri ist~ 

tomi ile apandisitten ıstı ~ 
çeken refikamı yeniden ba~ 
kavuşturan Manisa menıl d~ 
hastanesi sertabibi ve k• J) 
dahiliye mütehassısı Bay ~ 
Faiz Usmanla Rontken ;, 
tehassısı dahiliye doktoru .. J 
Enver Gögene, tedavisi ııı111; 
detince durmadan canda~ ~I 
ka gösteren Bayan hemşıre ~ 
alenen teşekkürlerimin yii~~~ 
gazetenizle neşrini rica ed~~ 

Ödemiş uray haşkitı 
Mehmed Sonar~ 

Şahbaz Mustafa, ikinciliği~' 
ran nahiyesinden Ömer ti 
Hüseyin aldı. Fakat Meh ~ 
oğlu Bayram namındaki. ı,ıı 
cin, atından ziyade kend• d 
gi ve kavrayışına istinad e 
. 'd h" . . ıı~ cm oynama unerını 

mamok lazım.. -1 
Güneş ufukta, yavaş Y' ,r 

' rengini, hararetini kaybe~:;ıl 
Bergama Kermesinin 1 

(/ 

gününün de geçtiğini b•t1 
tıyor.. 1 

Vali Fazlı Güleç de, P b 
ramın üçüncü gününün t•!f 
tına aid direktiflerini vefl ~ 

Şehre dön~n yol, j 
mahşer kalabalığı altın• ııl 
tü. Atlar kişniyor, da~~ 
zurnalar çalınıyor, keyifl! I 
delikanlılarının, süvariler1~ /, 
ralan duyuluyor ve san~:V, 
bir Türk obası, Orta iV' 
göç yapıyor.. f 

İzmir valisinin bu 1/ı 
eserini takdir ve tebrik ~ 
borcumuzdur. Aynı tJ~ 
yorulmadan çalışan Be ~ 
kaymakamı ile Parti ve 1 
diye reislerini ve B~ ~/ 
müzesının genç, sevinıh tt'~ 
törü Bay Osman BaY8 

de unutmc.mak lazınıdır~ 
Yarın, beşinci güoiif'I~ 

rak edecek olan b~/ 
Kozak yaylalarının 40 /, 
ye kadar yükselen çarO ~ 
larına çıkarak; bir t 
Dikili sahillerine, bir t~ 
Bergama cihetine sesirt• 
yuracaktır. 

J 
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ti İzmirden otobilş[e P ARİS 
• • • • sergısını zıyaret 

~zmir .... " • Paris 
3~ mırntır(llı otqhilsle • ' ' • ' • 
P lzmirden lıanket 14 /ıaziran 1937 

mele üllr/ste hey_!lelınilel 1937 sergisini ve birçok şehirleri gör· 
mitti zere otobqslo sahibi t4r4fından bir !ieyahat tertib edil-r, 

:,zmlrden birinci mevki yemek dahil vapurla lstanbul. 
Bad .rt<m6ulda~ otobüsle Edirne - Sofga - Belgrad -
ak apepte .. Vıgana - Milrıih • Strazbaıg on birinci günü 
ıüna~c ~RJse .v~rılacak ve isı:ııi geçen şehirlerde bir 
otob • 

1 
bır ~ece ıstırahat ve şehrm şayanı temaşa yerleri 

rtıüd~a ~ gezılecek ve aynı tarikle avdet edilecektir. Seyahat 
caktır~t; Otu;e ~eş ~ü~d~r. :1:RISTE bei glin kalına· 
dahil (ıefoahat _ ucre~ı gıdış·donuş-vapur, pasaport, vizeler 

S J Turk lırasıdır. 
1 e~hSte iştirak edebilmek için lazım gelen vesaik: 
2 _ oyadı kaydedilmiş nüfus tezkeresi 

olduğu ~~zanç ve yol parası verildiğine dair mensup 

3 ına ıye ıubeıinin fotoğraflı vesikası 

4 - Askeri:terhiı vesikası 
5 - Altı adet vesika fotoğrafı 

cb'aınd Y1ol çantasının birden fazla olmaması ve 90 X 60 
• o maaı 

fz~ey~~~te _iştirak, program ve fazla tafsilat için: 
r ırıncı Kordon ŞEVROLET acentasına müracaat 

~ 
iz . Komutanlığı ilanları 
1 ~ BMübstah~eftm Mevki satın alma komisyonundan: 

e er çı • b' ·1 d . ıne ıçı en e erı 425 kuruş olan 40000 çift 
erat kund k l rfl ._ . 2 _ lh 

1 
• uras~ apa ı za a eKsıltmeye konmuştur. 

Va esı 4 Hazıran 937 cuma günü saat 11 de M. M. 
3 _ lık satı~ alına komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ Ş temınat parası 97 50 liradır. 

ırtnamesi 850 kuruşa M. M. V. satın alma komis-
S Yonundan alımr. 

- Eksiltmey · ki · T' ın 1 e gırece erın ıcaret odasında kayıtlı ol-
a ln ~art olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 ü .. dd . . k 
1 

ncu ma elennde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sı 8 arla b. l'kt · saatınd ır. 1 e temınat ve teklif mektuplarını ihale 

an hır saat evel M. M. V. satın alma komis· 'f-:-- Yonuna vermeleri. 15 20 25 30 1472 
znıır M~ hk 
1 _ M usta em Mevki satın alma komisyonundan: 

eneınendeki kıtaatı askeriye ihtiyacı için 90 ton un 
2 _ ;apalı. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

halesı 7/Haziran/937 pazartesi günü saat 14 de Me-
3 _ ~emen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

vsaf ve şeraiti Menemen piyade satın alma komis-
4 _ Yonunda görülebilir. 

Tahmin edilen tutarı 11700 lira olup ilk teminat pa· 
S - rası 878 liradır. 

Eksiltmey · ki . . e gırece en tıcaret odasında kayıtlı olmaları 
şart olmakl b b 24 madd . a era er 90 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
n ~erınde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve tek· 
1
1
• me tuplarını ihale saatından en ~eç bir saat evci 

ıYJeneınen p' d l ............._ mel . ıya e a ayı satın alma komisyonuna ver· 
~ erı. 20 25 30 4 1536 

nu, Müstahk · 
1 - B h em Mevkı satın alma komisyonundan: 

e er tanesi b · ·ı tane kT ne ıçı en ederi 330 kuruş olan 70000 
2 - lh l . ı ım kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

M~ y1 
: Haziran 937 _Perşembe günü saat 11 de M. 

3 - ilk · . atın alına komısyonunda yapılacaktır. 
4 - ş temınat parası 12800 liradır. 

artnamesi 1205 k M M Yonund 1 uruşa · . V. satın alma komis· 
5 _ Ek . an a ınır. 

sıltmeye g· ki . T' l ırece erın ıcaret odasında kayıtlı olma· 
3
8

~n~S: olmakla . beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
kalarl ~a~delerınde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
sa t ad bırhkte teminat ve teklif mektuplarını ihale 

a ın an b' t 1 M M V Yon ır sa~ evve . . . satın alma komis-
i . una vermelerı. 15 20 25 30 1471 
ZUlır M .. 

1 _ B hustahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
c er metresine biçilen ederi 280 kuruş olan 10000 

blTe kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
2 _ I nın~ştur. 

s::1lesı 11 Haziran 937 sah günü saat 11 de M. M. V. 
3 _ lık n a ~a komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ Ş temınat parası 14950 liradır. 

y:rtnadmesi 1400 kuruşa M. M. V. satın alma komis-
S _ nun an alınır. 

~ksiltmcye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma-
3ar~nş~~ olmakla. beraber 2490 sayıl_ı kanunun 2 ve 

k ı cu maddelerınde ve şartnamelerınde yazılı vesi· 
a arla b. )'k ır ı te teminat ve teklif mektuplarını ihale 

saatından b' ı M ............_ ~ ır saat evve . M. V. satın alına komis-
~Yonuna vermeleri. 14 19 25 29 1451 
zrrıır Müstahk M k" 
1 _ Be .cm ev ı. ~atın alma komisyonundan: 

. her kılosuna bıçıleo ederi 230 kuruş olan 20000 
kılo ·· · ı· · k yun çorap ıp ığı · apalı zarfla eksiltmeye kon· 

2 muştur. 

- f halesi 2/Haziran/937 çarşamba günü saat 1 S de M. 
3 _ ~ V. ~at. al. ko. da yapılacaktır. 
4 _ temınat parası 3450 liradır. 

~rtnamesi 230 kuruşa M. M. V. sat. al. ko. dan 
5 ınır. 

- Eksiltmeye aireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma-

ANADOLU 
ları §;\rt olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ünçü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teıpinat ve teklif mektuplarım ihale saa· 
tından bir spat evel M. M. V. sat. al. ko. nuna ver· 
meleri. 15 20 25 30 1466 

lilmir Mijstahkem Mevki satın alma komisyo~undani 
1 - Beher metresine biçilen ederi 800 kuruş olan 10000 

tane yün battaniye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
~ ihalesi 2/Haziranı937 çarşamba günü saat 1l de M. 

M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
3 -. Şartnamesi 400 kun~şa M. M. V. sat. ~l , ko, dan 

alınır. 
4 fık teminatı 5250 liradır. 
S Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma• 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. sat. al. komisyo· 
nuna vermeleri. 14 19 25 29 1449 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 40 kuruş olan 125,000 

metre kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 ihalesi 1 Haziran 937 salı günü saat 15 de M. M. V. 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ilk teminat parası 3750 liradır. 
4 - Şartnamesi 250 kurüşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
ıikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. 14 19 25 29 1450 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Maltepe piyade atışokulu için 20 ton koyun eti ve 

55 ton sığır eti 10 Haziran 937 perşembe günü saat 
16 da fstanbul Tophane satın alma komsyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tahmin bedeli 7000 lira, sığır etinin 
13750 liradır. Her ikisinin beraber ilk teminatı 1556 
lira 25 kuruştur. 

3 - Şartnamesi İstanbul Tophane satın alma komisyonun
da görülebilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıth olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı .. vesikalarla bir· 
likte teminat ve teklif mektuplarını en geç ihale sa· 
tiaden bir saat evvel lstanbul Tophane sahn alma 
komisyonuna vermeleri. 25 30 3 8 1578 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 

için 281 ton koyun etinin 10 Haziran 937 perşembe 
günü saat 15 te lstanbulda Tophanede~ satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Tahmin bedeli 126450 lira olup ilk teminat parası 
7572 lira 50 kuruştur. 

3 Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde Tophane sat. al. 
komisyonundan alınır. 

4 isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel f stanbul Tophane satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 25 30 3 8 1580 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Manisa merkezindeki kıt'a ihtiyacı için 80000 kilo sığır 

eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 İhalesi 11 Haziran 937 cuma günü saat 17 de Ma· 

nisa Tümen salın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak Manisa Tümen satın 

alma komisyonundan alınır ve görülebilir. 
3 - Tahmin bedeli 16000 lira olup ilk teminat parası 

1200 :ıiradır. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ünüü mad· 
delerinde ve· şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel Manisa Tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. 25 29 4 8 1588 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Piyade Atış okulu Maltepe ve Bursa askeri liseleri 

için alınacak olan üç adet çamaşır yıkama makinesi 
23/Haziran/937 çarşamba günü saat 15 de lstanbul 
Tophanede sat. al. ko. da kapalı zarfla eksiltmesi ya· 
~ılacaktır. işbu makinelP.r 4 parçadan ibaret olmak 
uzere bir yıkama, sıkma, kurutma ve ütü makineleri 
olup monte ve provaları dahil olmak üzere lstanbul 
~çin 5500 Bursa için 6000 lira fiat tahmin edilmiştir. 

2 - ilk teminatı 1275 liradır. 
3 - Şartnamesi Tophane sat. al. komisyonunda görülebilir 
4 - Her parça için ayrı ayrı fiat verilmesi merutlur. 
5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları ~art ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 

teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel Tophane ıat. al. komisyonuna vermeleri. 

25 8 15 21 1420 
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lzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - İdareleri latanbul Levazım amirliğine bağlJ müessesai: 

için 163 ton sıA-ır eti 10 Haziran 937 Perşeqıb~ günij 
saat 15,30 da İstanbul Topane Sat. Al. Korpisyonun 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır~ · · 

2 - Tahmin bedeli 57050 lira olup ilk teminat pııra~ı 
4102 lira 50 kuruştur. · 

3 - Şartnamesi 285 kuruş mukabilinde lstanbql Topan 
Sat. Al. Komisyonundan alınır. 

4 lsteldilerin Ticaret odasında kayıtlı olml\ları sart ol: 
mıkla beraber 249Q sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maq: 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evet Topane :satın alma Komisyonµna ver= 
meleri. 25 :·m 3 8 1579 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 64000 lira olan 40 tane 

yarım tonluk Şevrole Fort ve bunlara muadil evsaft~ 
emsali kamyonetler kapalı eksiltmeye konmuştur. 

2 f halesi 25 Haziran 937 Cuma giinü ı;aat 11 de An= 
kara M. M. V. Sat. AL Ko. da yapılacakfır. 

3 idari şartname 320 kuruşa M. M. V. Sat. Al. J(o. dan 
alın1r. 

4 - ilk teminat 4450 liradır. 
5 ~ Eksiltmeye girebilmek şartları bu eksiltmeye girmek 

istiyen firmalar verecekleri kamyonetlerin evsaf şartna• 
me plan ve resimlerini 15 Haziran 937 tarihine kadar 
Ankarada M. M. V. Sat. Al. Komisyonuna vereceklerdir. 
Bu evrak üzerinde yapıla·cak tetkikat sonurıda kendi· 
lerini eksiltmeye girebileceklerine dair tahriri tebligat 
yapılacaktır. Bu tebligatı alan firmalar eksiltmeye 
teklif mektubunu verebilirler. 

6 - Eksiltmeye girme şeraitini haiz istekliler ticaret oda· 
sında kayıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartname· 
!erinde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif 
mektuplarım ihale saatından en az bir saat evel M. 
M. V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 

25 29 4 10 1589 

Emlak ve Eytam Bankasından 

I
C. No. Yeri No.su Nev'i Depozito 

T.L . 
C. 202 Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. 19 Depo 40 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkulün kirası 4·6-937 Cuma 
günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere on gün müddetle ar· 
tırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkurdc yukarıda yazılı depozitoyu 
veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ilan olunur. 1598 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. Lira 
188 Salhane vapur iskele~i 37 
189 Tepecik Yedi kızlar bila No. 10 D. bahçe 42 
190 Göztepe Mısırlı c. 254 taj No. lı ev 80 
Yukarıda yaıılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

arttırmaya konulmuştur. İhalesi 7 /6/937 pazartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdiirlüğüne müracaatla~ı. 1559 

Kızılay cemiyeti lzmir merke
zinden: 

Kültürparkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bin 
lira bedeli keşifli sağlık müzesinin ihalt:si 3 Haziran 1937 Per· 
şembe günü saat on yedide Kız1lay İzmir merkezinde kapalı 
zarflı eksiltme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname keşif· 
name proje ve planları göl'mek üzere lzmir belediyesi baş mü· 
hendisliğine müracaatları ve iştirak icin tekliflerini söylenen 
gün ve saatte üç bin liralık teminat akçesile birlikte lzmir Kı
zılay kurumu başkanlığına vermeleri. 19 22 25 30 1525 

fzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

İzmir esnaf ahali bankasının 
Ümmühan, pakize, reşit ve re· 
fia zimmetinde ipotekten mü
tevellit 1660 lira ve ayrıca 
masraf alacağından dolayı tahtı 
terhinde bulunan karantina 
tramvay caddesinde eski 361 
yeni 383 numaralı dokuz odayı 
müştemil elektrik ve halkapı
nar suyu ile mücehhez kagir 
ve bodrum katı dahil olduğu 
halde üç katlı caddeye nazır 

balkonu ve miktarı kafi avlusu 
bulunan bir bap ev 3600 lira 
kıymeti muhammine ile 2/ha· 
ziran/37 tarihine müsadif cu· 
ma günü saat 1 l de bir ay 
müddetle ve açık artırma su· 
retile satılığa çıkarılacaktır. 

Bu artırmada satış bedeli 
muhammen kıymetin o 75şini 
bulmadığı takdirde en çok ar· 
tıran taliplisinin teahhüdü ba· 
ki kalmak şartile ikinci artır· 
ması 10/temmuz/937 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. bu artır· 
mada dahi satış bedeli mu· 
ham men kıymetin % 7 5 şini 
bulmadığı takdirde satı~ 2280 

numaralı kanuna tevfikan le· 
hir olunacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak ~a: 
lebinde •bulunanların tarıhı 
ilandan itibaren 20 gün zar· 
fında ellerindeki vesaikle bir
likte dairemize Il?üracaatları 
lazımdır. Aksi takdırde hakla· 
rı tapu sicilile sabit olmıyan· 
)ar paraların paylaşmasından 
hariç bırakılacaklardı.r. 

Satış peşin para ıle olup 
taliplerin ~o 7 buçuk pey ak
çesini veya milli bank itibar 
mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. 

% 2 buçuk dellaliye müşte· 
riye aittir. 2762 numaralı va· 
kıflar kanunu mucibince taviz 
bedeli de müşteriye ait bulu· 
nacaktır. 

Müterakim vergi, tenvırıye 

ve tanzif:iveden olan rusum 
artırma b;delindcn tenzil olu
nur. şartname 5/haziran/937 
tarihinden itibaren her kese 
açık bulundurulacakhr. talip 
olanların lzmir birinci icra da· 
iresinin 3717243 numaralı dos
yasına ve icra münadisinc mü· 
racaatları il~n olunur, 
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Vapur. Acentası _ Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri = 
ROY~EM~f~~'l~P~1; _ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
.. HERCULES,, vapuru 29/ _ 

s1931 de tahliyeden sonra - H a m <dl ü N na;. l::;J ~ ~d'b r ~ ~ r ~ e::ı 
BURGAS VARNA ve KÖS· - ~e::aU ll\S'\.6 v~u U~~U -
rENcE limanları için yük =s 
a~~~~l~KA ORlENT LIEN ~ ıhhat Eczahan esı· -

11SAIMA,, vapuru 28/Ma·" = 
yısta gelip doğru ANVERS = 
ROTTERDAM ve HAMBU· E 
RG limanları için yük ala
eaktır. 

nde bulunur. _ 
iifl 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111 1 ı 1 1 ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111 il ı ı ı ı ı ıı ı 11111111 = 

"VIKINGLAND,, vapuru 
2/6/937 de gelip (yalnız) GD· 
YNIA ve DANZIG için yük 
alacaktır. 

"AASNE,, motörü 14/6/37 
tarihinde limanımıza gelip 
HAMBURG ROTTERDAM 
HAMBURG GDYNIA GO· 
TEBURG ve ISKANDINAV· 
YA limanları için yük ala
caktır. 

"GDYNIA,. motörü 29/6 
37 de gelecek ROTTERDAM 
HAMBURG GOTEBURG ve 
ISKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITIME RO· 
UMAIN KUMPANYASI 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

16/6/937 de gelip MAL TA, 
MARSIL YA limanları için yük 
ve yolcu kabul eder. 

Handaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

w. F.vİl~·v AN-ı_,: _____ .._ _____ r ... __ •_r_a_Ol_ı_~_:_r:(.(_ .... _:ı_ .. , 
Der ZEE& CO.oıivier ve "UMDAL,, Umu- vapuru 26 Mayıs beklenil· 

AMERICAN EXPORT Ll· ş·· kA mı,. Denı·z Acenta. mekte NEV·YORK limanı 
NES ure 851 için yük alacaktır. 

The EXPORT STEAMSHIP Limited lığı ltd. " lRELAND .. vapuru 24 
CORPORATION ff il Haziranda beklenmekte NEV-

PIREden AKTARMALI vapur Acentası e enic Lines YORK limanı için yük ala-
SERi SEFERLER Birinci kordon Rees binası L • caktır. 

•EXCAMBION., vapuru 7 Tel. 2443 ımİted Vapurların isimleri, gelme 
Mayısta PIREden BOSTON THE JtsLERLMTDA.N Li- " GRIGORIOR ,, vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri 

NEV Y 
· M 'h · d h hakkında bir taahhüde girişi· 

ve · ORK limanlarına "LESBIAN" vapuru 27 Ma· ayısın nı ayetın e veya ut lemez. 
hareket edecektir. yısta LONDRA, HULL ve Haziranın ilk günlerinde bek· B 
E 

irinci kordonda "UMDAL,. 
.. XOCHORDA., vapuru 21 ANVERSten gelip yük çıka· lenilmckte ROTTERDAM, UMUMi DENiZ ACENTA-
Mayısta PIREden hareket ede· racak ve aynı zamanda LON· HAMBURG ve ANVERS li- Ll;ı. L 

k BOSTON E 
1 · ul TD. vapuru acentalı-

rc: ve N V-YORK DRA ve HULL için yük ala· man arı ıçin yük alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica 
limanları için yolcu ve yük caktır. PHELPS LINE olunur. 
kabul eder. EGYPTIAN" vapuru Mayıs PHELPS BROS & CO INC. Riz binasında No. 166 

Seyahat müddeti: nihayetinde LIVERPOOL ve "JACOB CHRISTENSEN,. Telefon : 3171 
PiRE • BOSTON 16 gün SWANSEAdan gelip yük çı· .~111~111':":":'111~1111~111"!':':'111~1111~111~11------------

ı = . 
ıı.. Doktor .,,1111111111111111mıııııı1111•_ P RE· NEVYORK 18 gün karacak ve aynı zamanda Ll-

AMERICAN EXPORT VERPOOL için yük alacaktır. ==~ A. Kemal Tonay = 
LINES TEH GENERAL STEAM _ 

THE EXPORT STEAMSHIP NAVIGATION C. LTD. _= Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın 1 hastalıkları ;;; 
uADJUTANT n vapuru 5 

lzmir Defterdarlığından: 
Senesi ismi San ' atı Mevkii No. K 
933 Muharrem Kırtasiyeci Kemalpaşa 36 3 

il Tahsin Manav ,. 20 64 

" 
Yekta Tütün vesaire " 

1 17 
Hüseyin ve Ahçı 58 3 

" " 
refi kası . 

" 
Ali Marangoz " 

104 21 
İbrahim Kömürcü ,, 140 33 
Cemal Kahveci Barbaros 3 4 

" 
" 

Ali Kepekçi Zafer 9 19 

" 
İbrahim Kahveci 

" 
15 ıs 

" 
Sait Ahçı 

" 
21 22 

" 
Rauf Kahveci " 

37 ıı 

Avni Balıkçı Bila 6 
" " 
" 

Ali Kahveci JI 6 t2 

" 
Mehmet Marangoz Şayeste 34 13 
Hayrettin Kahveci 38·1 . 3 

" 
.. 

" 
Muzaffer ve Marangoz Yemişçi P. 27 ıs 

Riza 
Şerif Usta 29 2 

" " " 
Nazım Bakkal Yalı Bila 6 

" 
" 

Fatma " Mitat P. 173 19 

" 
İrfan Kahveci 145 9 

" 
" 

Hasan " 
136 1~ 

" 
Sami Ahçi 142·1 9 

" " 
Şevket Oymacı Şehit Cemal 4 3 

" Hüseyin Kasap Mirat 52 6 
" Mustaf Ahç, Dede başı 19 12 
" 6 Murat Ahçı Salhane 4-32 
" İbrahim Bakkal 24 ' " " 
" 

Ahmet Ahçı Bayraklı 2 ıı 

Mustafa Bakkal 35 5 
" il 

Adil Kunduracı 67-1 1 
" 

,, 
Hasan Şerif Berber ,, Burna va 4· 1 15 

" 2 Hilmi Bakkal Turan 145 
" Hasan oğlu Şerbetçi Kemalpaşa 8 2ı 
" Ahmet. 

Hüseyin ve Elbise bo- Yıldırım Kemal 23·2 6 
" Bahaettin yacısı. 

ı.S Nazmi o. Fethi Yoğurtçu Bayraklı 21 
" 21 ,, Hasan o. Ziya Fırıncı Mitat paşa 87 
Yukarıda isimleri yazılı 36 mükellef namına 933 yılı jçill 

sancak maliye şubesince vergileri tarhol•ınmuş ise de "· 
!erinin terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının b• 
memesi hesabile tebliğ makamına kaim olmak üzere 
tevfikan ilan olunur. 1 

lzmir Muhasebei • 
Hususı 

müdürlüğünden: 
CORPORATlON Mayısta gelip LONDRA için = Birinci Sınıf Mutahassısı = Numarası Cinsi Bulunduğu yer 
Of NEV-YORK yük alacaktır. = (Verem ve saire) :: 473 Dükkan Karantina san'at mektebi yanınd 

"EA HIBITOR,, vapuru 25 Tarih ve navlunlardaki de· - Basmahane istasyonu karşmnılaki Dibek Bokak haeınJa 30 eayılı § 13 ,, Ali paşa meydanında 
Mayısta beklenilmektedir. NEV- ğişikliklerden acenta mes'u· ev ve muayenehanesinde sahalı saat 8 deıı akşam eaat 6 ya =: 12 " ÜçüncU kara osman sokağında 

YORK için yük kabul eder. '~•et•k•a•bu•l •e•tm•e•z. ____ • lllllllllllllllllllllllllllllllİttİfoıliliı'ıİllllllföttllll'il r!İ~/on: 4115 llllllllil 33 Mağaza ikinci belediye caddesinde 
SERViCE MARITIME RO- 35 ,. ,, ,, . ,, 

UMAIN. BUCAREST "DUNA" vapuru 15 Ma- lzmı·r Muhas b •• Hu • .. 29 Dolap Bakır bedesteninde yısta beklenilmektedir. BEL- e e SUSiye mU• 
"DUROSTOR,, vapuru 30 GRAD, NOVIZAD, BUDA- d•• ı•• "'•• d 116 Mağaza Peştemalcılarda 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS- PEŞTE, BRATİSLAVA LINZ Ur UgUD en: 17 11 Bekir paşa hanında 
TENCE, SULINA, KALAS de ve VIYENA · · ··k k b ı No. Cı" nsi Mevk1•1• 113 Dükkan Karşıyaka Kemalpaşa caddesin 
ve KALASta aktarma ile ıçm yu a u eder. 7 Ev Tilkilik caddesinde 10 Baraka Karşıyaka Celal bey sokağında 
umum TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
"INCEMORE,. vapuru 30 

Mayısta beklenilmektedir. LI· 
VERPOL ve ANVERSten 
yük getirecek veBURGAS, 
VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, KALAZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul eder. 
SOC. ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARI· 

TiME 

DEN NORSKE MIDDEL· 28 ,, Karşıyaka iktisat sokağında 85/87 Fırırı Karşıyaka iktısat sokağında 
HAVSLINJE 71 Ağaç zeytin ,, Soğukkuyuda 16/ 18 Dükkan Ali paşa meydanında . 

O S L O 28 " ,, Buca Üç Kuyularda ldarei H.ususiye akaratından olup yukarıda yer ve CI 
"SARDINIA., vapuru 21 1 t Mayısta beklenilmektedir. IS- darei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri gösterilen akar 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 

KENDERIYE, DIEPPE ve yazılı akar 17-5·937 tarihinden itibaren temdiden bir ay içinde den 13/5/937 gününden itibaren bir ay içinde w P 
umum NORVEÇ limanları için pazarlık suretile kiraya verilecektir. Kirasına talip olanların suretile artırmaya çıkarılmıştır. Şartları öirenmek isti 
yük kabul eder. şartları öğrenmek Üzere hergün Muhasebei Hususiyet müdüri· her gün Hususi Muhasebe müdüriyeti varidat kalemine 

Vapurların isimleri gelme yetin varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de encümeni sürmek istiyenlerin de Encümenin toplandığı her paıart 
tarihleri ve navlun tarifeleri vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe günleri saat perşembe günleri saat ondan on ikiye kadar depozito 
hakında bir taahhüde girişi· 10 dan onikiye kadar vilayet daimi encümenine müracaatları buzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaat15 lemez. Telefon No. 2007 2008 ilan olunur. 25 26 27 28 1699 olunur. 19 22 25 28 1 
-~~~~lmll!l ................................... .-.;; ... .-;~...;;;;~ .................. .;;....;~ ..... -P ii rı· en Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi_ldir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 

. reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


