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Belgrad kalesine Türk bayrağı çekildi 

Başvekili~izin, bir ltalyan 
adasında mühim bir müla-

. 

kat yapması muhtemeldir 
. . -

General ismet lnönü, Adriyatik sahillerinde Yu-
goslavya deniz üssünü ziyaret edecektir 

Bllfbanımız ismet lnönii 
Belgrad, 12 (A.A.)-Vreme 

gazetesi, Türkiye Başvekilinin 
ıauvasalah münasebetile şu 
satırları yazıyor: 

"Türkiye Başvekili yalnız mil· 
letinin büyük dostlarına yapı
lın bir şekilde kabul edilmiş· 
ffr. Gar önündeki meydan vak· 
tin geç olmasına rağmen dost 
~e müttefik milletin mümes· 
•ilini selamlamak üzere gelen 
insan kalabalığından görülmez 
hale girmişti. 

Geçen sene Ankarada unu
tulmaz günlerden biri, iki baş· 
Vekil biribirine ebedi dostluk
la bağlanmışlardır. Ve son 
lllüsafahaları pek ziyade sa· 
llıimi olmuştur.,, 

Diğer taraftan politika ga· 
lctcsi de birinci sayfasını ta· 
ltıamcn Türkiye Başvekili ile 
liariciye Vekilinin muvasala· 
tına tahsis ederek kabulün en 
&amimi bir şekil«~ olduğunu 

kaydetmektedir. 
Keza iazete, B. Stoyadino· 

Viçin General ismet İnönü ve 
1' evfik Riiştü Aras ile telaki
•indeki samimiliği bilhassa 

------
kayıd ·ıe işaret ederek, bu ' iki memleketi alakadar eden 
şahsiyetlerin eski dost olduk· ve bilhassa son zamanlarda 
lc.rını bildiriyor. Ve gardan Belgradda vukubulan diploma· 
çıkarlarkt-n halkın iki güzide tik faaliyetle münasebattar tek-
Türk devlet adamını heyecanlı mil meselelerin görüşülmüş 
bir surette alkışladığını hatır· olduğunu bildiriyor. 
]atıyor. Öğleden sonra ikinci bir 

Pravda gazetesi, dün akşam toplantı yapılacağını haber 
garda yapılan müheyyiç ka· veren 1!azete diyor ki: 
bulü tasvir ettikten, bugünkü "Keza iki Türk devlet ada. 
program hakkında izahat ver- mının Belgraddaki ikametleri 
dikten sonra, Türk devlet esnasında Akdeniz meselesi 
adamlarının B. Stoyadinoviç hakkında bir taraftan Yugos-
ile ilk konferanslarının bir sa- lavya • Türkiye ve Yunanistan 
at sürdüğünü bildirmektedir. ve diğer taraftan ltalya ara· 

Pravda gazetesinin aldığı sırıda geniş bir anlaşmanın 
malumata göre, bu konferansta - Sonu 4 ncü sairi/ede -

Hindistanda isyan 

Fakir ipinin tenkili için 
tertibat alındı 
İngiliz kuvvetlerine karıı 
dün de ateş açtılar 

ipi Fakirinin evi 

/ngiltere aleyhine kıyam 
. Londra, 13 (Radyo) - Fakir 

İpıoin tahrikatile isyan eden Hind· 
lilcr, bugiln de İngiliz kuvvetlt:rine 
kareı ateş açtılar. Asi kabileler, lngiliz pos

talarını tevkif ettiler 
4den valisi, sahillerin tayyareler

le bombardımanını emretti 
•l ~buti, 13 (Radyo) - Babülmendebde Şahir kabileleri İngiltere 
ı.ıı eyhıne kıyam etmi~lerdir. Jogiliz hı.rb sefinelerinin eiddetli bombardı
•nıoa ınukabil asi kabileler İngiliz poıtalanaı tevkif etmiolerdir. 

de· Aden valisi ıahillerin tayyarelerle bombalanmasını emrctmiotir. Va
tı •e8laıakalle Te Bodramut civanııa 45 bomba aulmııtır. Babülmeudelt 

ochamuı llkı bir abluka altıa1 .ı....-11r. 

Parmea havaliııinde bir yolcu 
otomobiline taarruz eden asiler, 
yolculardan bir kısmmı öldürmüş· 
lerdir. 

İngiliz kumandam, Fakir İpi· 
nin tenkili için eııaalı tertibat al· 
mıetır. İpinin ııağ ve ölil, mutlak 
surette yakalanacağı söyleniyor. 

l.ondra, 13 (A.A.) - Gazete· 
ler Hindiııtaoın eimali garbisinde 
Veziristan mıntakaeında Jııyan eden 
kabilelere kar§ı mühim bir tenkil 
kuvveti gönderileceğini ve bilhassa 
hareketin İpi fakirini istihdaf eyle· 
dilini yazmaktadır. 

Ba mıntakada e1111n iki lop· 
lia lh·• buekttte hlpmaklacbr. 

Telefon: 2776 

İş bankası 
Londrada şube 

açıyor 

/stanbul, 13 (Hususi) -
Türkiye iş bankası umum 
müdürü B. Muammer Eriş, 
bugün Ankaradan istanbu
la gelmiştir. Bag Muammer 
Eriş, gazetecilere şu beya
natta bulunmuştur: 

- Bazı tetkiklerde bu
lunmak üzere Londraga 
gidiyorum. Orada da bir 
şube açmağa karar verdik. 
/ngilizlerle sınai teşebbüs
lere giriş 'iğimiz şu zaman
da, bunun Jagdalı olacağı 

kanaatindeyiz. 

12 Adada 
Askert terbiye esasları 

Roma, 13 
(Radyo) - Ka· 
bine meclisi bu 

sabah Viti fale 
sarayında Duçe· 
nin riyasetinde 
to p l • n m ıe vo 
teklif edilen ka· 
nun liyihalarını 

kabul etmiştir. 
Bu lliyiha· 

tanlan bir im· 

, ' 
iş Bankası 

Londrada bir şube açmağa 
karar verdi 

Bir kara haber 

Büyük şair Abdülhak 
Hamidi kaybettik 

.. -----------
U stadıô:zam, bugün büyük merasimle 
kaldırılarak belediyenin asri me

zarlığına gömülecektir 
lstnnbul, 13 (Hu usi) - Büyük şair Albülbak Hamid C\'elki 

gece saat birde vefat eımiştir. Hüyük şİıir, 87 ) aşında idi. Y aloız 
Türkiyenin değil, dünyanın en büyük şairlerinden olan üetadıizam 
ya~ıoın ilerlemesinden on zaınanJnrdn pek biınb bir halde idi. 
Son nefesinde: 

Zevk gak gecesinde gündüzünde 
Ben negl11yim bu yer yüzünde 

,iirini ibdn eylemiştir. Merhum, yann Lü)ük mera imle 
dırılarak bcleıliyenin yeni yaptırdığı osl'.İ ıncznrlı~n gümüleı·ekıir. 

fstıınbul, l 3 (A.A.) - Dün gece ııaat 1-05 de bayata ebe· 
diyen gözlerini kapıyan Abdülhak B.lmidin ölümü tefekkür \"C 

edebiyat ilemiude derin ,.e son uz bir acı uyandırmıştır. 
. ilk sayfalarını büyük §Birin siyah çerçeveleri içindeki re imle· 

nle dolduran gazeteler bu büyük acıya tercüman olmakla \e mer· 
burnun bayatı, eserleri son dakiknlan hukkmda uzun tatsilit ver· 
mekteılirler. 

Cenaze alayı progrıımı bugün tesbit edilecektir. 

Mısır kapitülasyonları 

ltalya, kapitülasyonların 
kalkmasını kabule hazır 

l\Iontrö, 13 :ranr;a hü_nüniyetle iştiraki kabul 
mı şarki Afrika (R 

8 
d y o) _ etmiştir. f ıalya kapitülasyonlann 

ve Libya ve 12 
Adada , a 

1 
b i k r Montrö kapi· ılgasını kabule hazırdır. Mısır hfi· 

tül isy on la r kumetinin bu bu u taki teminatım 
edilecek askeri ko o fer ansı 1 1 k ı· b" d ıerbiye ve eaas-j,ı B. Mussolini ıa ya U\'Vet ı ır sene olarak to· 

• bugün ikinci llikki edecektir. Mısır ile olan doı· 
lada alakadardır. 

içtimaım yap· tane münasebetlerimiz, bizi bu hu· 
Roma, 13 (Radyo) - Bugün mı§lJr. &usta muslihane harekete sevkct· 

doau Afrikadan gelen Alp alayları, Evveli mektedir. 
taburlan Venedik meydanında bir 1''ranaa, Bir· 
~ VIQ~ Mtik Amen- :Mmr Ba§bakaw Nabaa Pata, 

lıalya dele0 .. esinin he)anatından Bu resmi geçidde B. Muıeolini ita Te Yanan 
mille umumt kumandanı elbiıeıile murahhaelan fe\·kaliide memnuniyet gösıermittir, 
ve biltiln eefareıJer oletemiliterleri ıöz almıılar· Y onnld toplantıda diğer de\. 
hazır bulunmu~lardır. dır. Bunlar· Jetler murabba lanoın aıra ile fi. 
------------- dan sonra Nahas Paşa kirlerini beyan etmeleri muhte· 

/ngiliz vapurları Is. ltalya murabhaBl l!ÖZ alarak: meldir. 

panya 'sularında hi. ___ 1ı_aı_y_a _h_n_ku=m=e=ti=b=u=ko=n=re=· ==-==S=o=n=u=4=--n_cü_s_a_h_ifı_e_d_e_-_ 

maye edilmiyecekler Bugiinlerde 
Londra, 13 (Radyo) - fn-

giliz gazeteleri, bugün lngiltere MEÇHUL KORSAN 
hükumetinin lngiliz vapurlarına 
verdiği yeni kararları !leşret- -----·-----
mişlerdir. Arkadaşımtz M. AYHAN'm bu büyük ve gUzel ma-

Bu kararlara göre, bundan cara romam, bugünlerde ANADOLU sUtunlarm-
sonra İngiliz vapurları harb da tefrika edilmeOe başlanacaktır 
sefineleri tarafından açık de-
nizlerde himaye edileceklerdir. 
Bask sularında asi lspanyol 
sefineleri abluka koymuşlardır. 
Bu sebeble torpile çarpan va· 
purların mesuliyeti kaptanlara 
raci olacaktır. Maamafih bu 
karar Frankonun lehinde de-

H~ildir. Yalnız bilfiil bir ablu 
kayı tanıma demektir. 

Londra, 12 (A.A.) - Baş· 
vekil Bay Baldvin Avam ka· 
marasında bir suale cevap 
vererek, lngiliz hükumetinin 
İspanyadaki muarız partilere 
muharip haklarını tanımadığını 
ve binaenaleyh açık denizlerde 
lngiliz ticaretine engel olma· 
larını kabul edemiyeceğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Bununla beraber İngiliz 
hükumeti kendi ticaret gemi
lerine Bilbao mıntakasına, ora
da tehlikeye maruz kalabile-
ceklerini ihtar ederek gitme
lerinin muvafık olacağını bil
dirmiştir. ___ ....:_ _________ ~-----

Kolonel (Bek) 
Yakanda BUkreşe gidecek 

Bükreş, 13 (A.A.) - Ga· 
zetelcrin verdiki malumata 
göre, Polonya Hariciye Nazm 
Kolonel Bek iki devlet reis· 
leri arasında bir ziyaret zemi· 
nini hazırlamak üzere yakında 
Bükreıe ıelecektir. 

I ----

~"'~' 
Gene bugünlerde yeni bir romana başlıyacağ4.z 

Hüsnü abey 
Değerli muharririmiz Saime Sadinin ANADOLU açın ha-

1111-cla ecleb" · · al, nefil bir • --



S ıfa 2 _______ mııl!I _______________ _ 
ANADOLU 

Eşek, at ve iş 
f tnnbul ~ehir .Meclisi, eehir dahilinde eşeğe karşı bir mücadele aça· 

t4k onu keu-Jj lıı.ıdudunda nakliyat yapmaktan menetmiş. Bu karar, 
bir n~vi, C§eğin medeni şehir içinde vücudu abes bir mahhik olarak 
ıetlikki edilrııc inin tezalıllrıi ol& Gerektir,. 

Tarihin bu en c ki mohlıiku, artık fr.tanbul snkllld:ırındıı nall:ırını 
ııkırJatarak, bıı1.an uıuu uzun bağırarak ve iki bilyük kuUagını ıallıya· 
rak doltışmıyacıık, . 

Olabilir, şehir medcnİ)'Cti eşeği tnrdedebilir.. Fakat Anadolu toprağı, 
bu aıabluka korşı dnhn bir müddet \'efokllr ol:ırnk kalacaktır ve bunun 
içindir ki, eşek bu toprak fistündc bir matrud değil, hilôlciı cinri ıslah 
edılmiş, snğlam, işsüznr, randıman eren bir mahluk olarak yoşyacak.tır. 

Amcriknc1a her fabrika amele inin ya bir moto~ikleti veya bir oto· 
mobili vardır. Çünkü amele, Lu nakil ''n tn!>loı büyük bir kolaylık ve 
ucuzlukla elde edebili) or .. Bizde Türk köylüsünün değil, hüyük: toprak 
&alıihinia hile Löy le bir vasıtayn mali kiye ti ender tesadüf edilir bir 
key f İ) ettir. 

Onun madeni ok amı, işçiliği, la tigi, benzini tnmamile yabancıdır. 
Onun bizdeki mukabili, şimdilik at ve •.\ektir. Mademki istihaulde ve 
nakliyatta ctcJ;iu de bir fııyd:ısı vardır, onun tarlnlur ar.ı mda iki uzun 
kulıı~ını knltlırıb bize bakma ıox ve kar~ıdnu karııya nnrıı atmaı;ına züp· 
pcce bir medenilikle, kızmnnınk lazımdır. 

Şehir medeniyeti ile köy \'C istihsal lınyatınm, ayna zamanda köylü· 
n ü~dcki Pnet vazİ)eliııin tabii icabı budur. 

. Btn, c eğin hinıoye i ve ıslahı tnrafı:ınprn .. O, küı;ük burju-.·a gibi 
bir tiptir. Q,.·a ile köy, kö)le ka oha nraSJnda küçük ve ferdi nakliyatın 
islinnd edeceği en emin omuzlar ondadır .• 

Hir vakitler, nakliyatımız uzun deve katarlarrnda idi. Türk demir· 
yolları ve otohfisleri, otomobilleri şimdi de"'~)i u;kıırtııyo çıkarmı~tır. 
Fakat Türk köylü ü, henüz motosiklet \"C otomobil kullanabilecek vazi· 
yettc olmadığına göre, atı 'e eşeği evib himaye etnıck, işimizin bize 
tahmil ettiği bir boyun burcudur. 

MUhim bir mesele! 
Atların kuyruğu kesilmeli 

mi?. Kesilmemeli mi?. 
Amerikada bu çok mühim 

bir -nesele olmuştur. 
Bir kısım diyor ki, kuyruğu 

kesik at, kuyruklu attan daha 
az koşar! Binaenaleyh bir süs 
için atların kuyruğunu feda 
etmemelidir! 

Anlaşılıyor ki... Amerikada 
mühim iş kalmadı. Yoksa, 
atın kuyruğu hiç kimsenin ak
lına gelmezdi, değil mi? 

Garip bir dava! 
Nevyorkda Samocl Robens· 

tayn isminde bir adam karısı 
aleyhine bir dava açmış ve 
talakını istemiştir. 

Davanın ve talak talebinin 
sebebi de şudur: 

Bu adamın zevcesi sinema 
meraklısı ımış; mahallesinin 
sinemasında değişen hiçbir 
programı kaçırmamakta imiş. 
Samoel mahkeme huzurunda 
demiştir ki: 

- Evvela, bütçeye mecburi 
olarak yüklü bir sinema mas· 
rafı koyuyoruz. Bundan başka, 
ev işleri yüzüstü kalıyor; bu 
sinema merakı yüzünden uğ
radığım zarann haddi ve he· 
sabı yoktur. Madam ya sine· 
madan vazgeçer, yahud da ben 
ondan vazgeçerim!. 
Hatarlatmakta fayda var! 

Mütarekedenberi bu kadar 
zaman geçtiği halde, umumi 
bir har b tehlikesi hala lmev
cuttur. Şu günlerde yeni yenı 
siyasi hadiseler olmaktadır. 
Bu münasebetle umumi harb· 
deki insan zayiatından bah· 
sctmeği faydalı görüyoruz: 

- Umumi harbde ölenlerin 
miktarı 8,538,000 dir. Yarala· 
nanlar da 19,000,000 dur. 
Fil de mahkOm edilecek! 

Dünyada garip işten bol ne 
var? Olanlar yetmiyormuş gibi, 
yeniden yeniye de garabetler 
ihdas edilmektedir. 

işte bir garabet daha: 
H. dinan~a hiı fil b' -ıetırcd!\c~ıro""f.i,..t:J,J v ~.~'? 

Saime Sadi 

şıya dalmış, bir sebze ve mey· 
vacı dükkanını silip süpürmüş! 

Sebzeci tabii hakkını iste
miş. Fakat filin kime aid ol
duğu bir türlü anlaşılamamış. 
Nihayet filin muhakemesine 
karar verilRliştir. Bakalım Bay 
veya Bayan fil bu muhakeme· 
den ne karar alacak? 
~-----------~--~----

Kim çalmış? 
Geçenlerde, seyyar muhabir· 

lerimizden Bay Yusufun Kar
şıyaka Şimikler köyündeki bah· 
çe kulesinden, bir yük arabası 
çalınmıştı .. Keyfiyetten hadise
nin ertesi sabahı malumattar 
edilen Karşıyaka nahiye mü· 
dürünün emrile Dedebaşı jan
darma karakol kumandanı, 
derhal tetkikata başlamış ve 
izi takip ederek Örnek kö
yünde dişçi Hüsnünün bahçe
sinin önüne kadar gelmiştir. 
Burada, arabanın tekerlekleri
nin çıkarılarak havuza atıldığı, 
sandığının da kırmızıya bo
yandığını görmüş ve arabanın 
Örnek köyünden Hasan tara
fından çalındığını tesbit etmiş· 
tir. Araba, muhabirimize iade 
olunmuştur. 

Hırsız meydanda yoktur, 
aranıyor.. Karakol kumanda
nının dört saat gibi kısa bir 
zamanda gösterdiği bu muvaf -
fakıyeti takdir ederiz. ,. ,, 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Bugün utarcd ile merihin 
nıfi.tcrek bir tesiri altında bil· 
lıaE!S cmlôkimizia tehlikede ka· 
lacağı bir cün seçireceğiz. A)nı 
tc ir ııltıntla bu ün para ,·eya 
l,ymetli ef)a çaldırmak tehlike· 
lcriuc maruzuıı:. zuo ıôrmüo da. 
,·alann birçol,u Lugfio nihayet 
bulacaktır. 

Buıüu duğacak fO~uklann H• 

kn,·et veya gabaveti, temL•llik 
ve>a çııhknnlık husu unda rekor 
kıracaklar<lır. 

Bu çocuklar hayatta ya iyice 
muvaffak olacaklar, )&hud biç 
muvar fak olmıvaraklardır. .. -

Radyolar 
• ve parazıt 

----· .. ·----
Bunun için tetkikler 

yapılıyor 
Radyolarda parazite mani 

olmak için Avrupa memleket• 
lerinde tatbik edilen usuller 
hakkında belediye, muhtelif 
memleketler belediyelerinden 
malumat istemişti. ls"içreden 
gelen cevabda çok faydalı 
malumat verilmiştir. Bu esas
ları lzmirde tatbik için tetkik· 
lere başlannııştır. 

Ticaret odası meclisi 
Şehrimiz Ticaret odası mec· 

!isi bugün saat 15 de Oda 
salonunda toplanacak, lzmir 
borsasının 937 senesi bütçesini 
müzakere ve tasdik edecektir. 

İktısad odaları 
Teşkilat gelecek yıla 

kalacak 
Ticaret odaları yerine iktı· 

sad odaları teşkili hakkındaki 
kanunun Büyük Millet Mecli· 
sinin bu devresinde çıkarılma
sına çalışılmaktadır. Haber 
aldığımıza göre, tasdik için 
lktısad Vekaletine gönderilen 
odalar büdçeleriniıı tasdik ve 
iade edilmemesinin sebebi 
budur. Fakat Ankaradan ak
seden haberlere göre, iktısad 
odalan teşkilatı Hazirana ka-
dar ikmal edilemiyecek gele
cek seneye kalacaktır. Bu sene 
oda büdçelc.rinin tasdikinin 
gecikmesinin diğer bir sebebi 
de Fuara yardım için biidçe
lerde tahsisat ayrılıp ayrılma
dığının tetkiki meselesidir. 
Büdçelerin yakında tasdik 
edileceği söylen~yor. 

Oda paviyonu 
İçin 6000 lira sarf. 

edilecektir. 
İzmir Ticaret ve Sanayi oda

sı büdçesi hazırlanarak tasdik 
için İktısat Vekaletine gönde
rilmişti. Büdçede oda ıçın 

Kültürparkta inşa edilecek 
lzmir oda paviyonu için büd
çede on bin lira ayrılmıştı, 
büdçenin tasdiki geciktiği için 
paviyonun inşasına başlana· 
mıyordu. Oda resiliği, pavi
yon inşaatının gecikmesine ma· 
hal kalmamak üzere paviyon 
tahsisatının sarf ına mezuniyet 
istem eşti. V ckaletten gelen 
emirde ( 6000 ) liranın bu iş 
için şimdiden sarfına izin ve
rilmiştir. 

Kızına büyü 
yapan ana! 

Havva ile Ali zabıtaca 
yakalandılar 

Burnavada garib bir üfürük
çülük hadisesi olmuş ve bu işi 
yapanlar zabıtaca yakalanmış· 
}ardır. 

Burnavanın Tarlabaşı soka· 
ğında oturan Celaleddin karısı 
Havva, küçük kızı Huriyenin 
evlemesine rıza göstermiyen 
ablası Sebilenin muvafakatini 
temin iç.in büyü yapt1rmağı 

düşünmüş ve Ali namında bir 
üfürükçüye yazdırdığı muskayı 
büyük kızı Sebilenin evının 

kapusu önüne yerleştirmiştir. 
Sebilcnin kocası Haşim, 

meseleden haberdar olunca 
vaziyeti zabıtaya bildirmiş, 
üfürükçü Ali ile kıl.lna büyü 

Satış" kooperatif feri 

Teşkilat ihracat mevsimi 
ne kadar yetiştirilecek .. 

Manisa 
yapıldı, 

ve Odemişte tetkikler 
rapor hazırlanacak 

Üzüm ve incir mıntakalann
da ihracat mevsimine kadar 
teşkil edilecek olan satış ko· 
operatifleri için tetkikler yap
mak üzere Manisaya giden 
lktısat Vekaleti içticaret umum 
müdür muavini Bay Saiahiddin 
Cuhruk, şehrimize dönmüştür. 
Bay Salahiddin, Manisa hava-
lisinde teşkil edilecek satış 
kooperatifleri için yerinde tet
kikler yamıştır. Vekalet tari· 
feler müdürü Bay Muhib de 
Ödemişe gitmiştir. Orada incir 
satış kooperatifi teşkili ıçın 

tetkikler yapacaktır. 
Romanyadan bu sene lzmire 

getirilecek kutuluk keresteler 

için Romanyaya gitmiş olan 
lzmir üzüm kurumu müdürü 
Bay lsmail Hakkı Veral bu· 
günlerde lzmire dönecektir. 

Kutuluk kereste meselesi, hal
ledilmiştir. Bu sene de kereste 

buhranı gibi bir vaziyete kat'iy· 
yen meydan verilmiyeeektir. 

Satış kooperatifleri teşkilatı 
için yapılmakta olan tetkikler, 
Bay lsmail Hakkı Veralın av
detinden sonra hazırlanacak 
bir raporla lktısad Vekaletine 
bildirilecek ve oradan gelecek 
emir üzerine teşkilata resmi· 
yet verilecek ve satış koope· 
ratifleri işe başiıyacaktır. 

Son haf tanın soğukları 
' 

Manisa bağlarına mühim 
z ra lar verd· 
~~------~~~---

Zarar miktarının yüzde 70 nis-
betinde olduğu bildiriliyor 

Son hafta içinde soğuklardan bağlar mühim zararlara uğra· 
mıştır. 

Manisa havalisinde bağların, soğuklar yüzünden yüzde 70 
zarar gördiiğü şehrimiz Ticaret odasına bildirilmiştir. Bağ as
maları üzerindeki filizler soğuktan tamamile müteessir olmuştur. 

Verilen malumata göre, Ormanönü, Kocakumlar, Gulbey, 
Asmalık, Karacaahmet, Çukur, Tepe, Baytuş, Hastnnar mev
kilerindeki bütün bağlarda bu zarar vardır. Alaşehir bağla

rında da zarar olduğu haber alınmıştır. Müstahsıllar, endişe 
içindedir. 

MAHKEMELERDE 

Küçük Sofi nasıl denize düştü? -Köfte pişirilirken avluya 
çocuk ne yapmış? 

cık an • 

Karşıyakada Turanda anası 
Bayan Anna jironun evinde 
misafir bulunduğu sırada bir· 
buçuk yaşındaki kızı Sofinin, 
dikkatsizlik neticesi denize 
düşerek ölümüne sebebiyet 
vermekle mnznun Turan gaz 
deposu müdürü Bay Karni 
Krespinin zevcesi Bayan Ma· 
delenin muhakemesine dün 
şehrimiz ağırceza mahke-me· 
sinde devam edilmiştir. Bu 
celsede şahid sıfatile dinle· 
nen Bayan Maddenin annesi 
Bayan Anna Jiro demiştir ki: 

- Vak'a günü kızım ve üç 
çocuğu misafir olarak evime 
geldiler. Ben yukarıda oturu· 
yordum. Kızım Madelcn mut· 
fakta köfte pişirmekle meşgul 
oluyordu. O sırada çocukları 
da yanında idi. Bir aralık iki 
çocuğu, yanıma geldi, Sofiyi 
annesinin yanında zannettim. 
Avluda deniz kenarında alçak 
bir duvar vardı. Küçük Sofi, 
dıvardan denizin sığ yerine 
düşmüş ve boğulmuş, derhal 
denizden çıkardık, sun'i tenef· 
füs yaptırdık, fakat öldü. 

Malakcme reisi, kendisint 
bazı sualler sordu, Anııa jiro: 

- Sofinin deniz kenarına 
nasıl gidip denize nasıl düş
tüğünü bilmiyorum. Dedi. . ' . 

matı bulunan ve Bayan Anna 
Jironun evinde hizmetçilik 
eden Mustafanın şahit sıfatile 
dinlenmesi ıçın muhakeme, 
başka güne bırakıldı. 

40 Cift , 
.Birgünde evlenecek 

İş bankası, Fuar sahasında 
büyük ve güzel bir pavyon 
yaptıracaktır. Mühim bazı fir
malar da birleşerek bir çatı 
altında büyük pavyonlar yap-
tırmağa karar verdiler. Fuar 
zamanında üzüm, incir, tütün. 
zeytin, palamut bayramları ya
pılacak, Trakya pavyonu ge· 
nişleti)ecektir. 40 çift bir gün· 
de evlendirilecek ve buolnr 
için bir suvare tertip edile· 
cektir. 

Meteoroloji işleri 
Kültür Bakanlığından lzmir 

Kültür direktörlüğüne gelen 
bir tamimde devlet meteora· 
loji işleri müdürlüğü teşkilat 
ve vazifelerine dair 3127 nu· 
maralı kanunun 18 inci mad· 
desinin son fıkrasında resmi 
ve hususi her derece ve nevi· 
den okullarda talebenin ders· 
!erile alakadar rasadların ya· 
pılabileceği bildırilmiştir. An
cak bu rasad]arın hiç bir su
retle neşredilmcmesi kararlaş· 
• 1 
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~ş1Cır 
ayrağa hürmet· 

ve bizler, 
Bir kariimden şöyle bir. 

mektub aldım: 
"Çok defalar, bayrak me

rasimine rastlarım. Dikkat 
edince görürüm ki, bizde 
halli bayrağa karşı bir hür
met terbiyesi teessüs etme
miştir. Şapkamız başımızda, 
el /erimiz cebimizde, ağzı
mızda. burnumuzda, marşı 
dinler ve geçeriz.. Bu ne 
haldir?n 

Kariimiz çok iyi sög/ü .. 
gor. Hakikaten, bizde hfllô. 
bayrağı selamlamak namı
na bir vatani ve milli te .. 
kô.mül ve terbiye teessüs 
etmemiştir. r yelişmigor

muş gibi, bı. çok yerlere 
asılan bayraklar qa eski
dir, ya kirli f/eya gamalı, 
gahud da muayyen şekil ve 
eb' addan çok azakl<r. 

Bayrak kanunu, Meclis
ten çıkmıştır. Bayrağı içrn 
can veren bir milletin, ona 
karşı bu kadar ltiübalilik 
göstermesi hakikaten bügük 
bir tezadı ifade etmektedir. 

Bayrak, Türk varlığının 
ve istiklalinin bir remzidir. 
Onun şanı, şerefi uğrunda, 
ömürler, nesiller harcamı
şızdır. Onu seUimlamağa 
mecburuz. Bayrak merasi
mi olurken, şapka çıkarı
lır, herkes başını ve göz
lerini oraga çevirir, oldu
ğu yerde durur .. 

Bllnu da mı gaz te sütun· 
Zarında yazacağız? SAPAN 
~~~~----~~~~~-
D i I ek 1 er: 

Biletler nasıl toplan1yor 
Pazar günü akşamı Kızıl

çullu alanında at koşusundan 

ikinci trenle dönenlerin bilet· 
leri, bir biletçi tnrafrndan top· 
!andığı halde yolculardan Ke
mer ve Alsancak istasyonların· 
da ikinci defa bilet istenmiş· 
tir. Yolcular, istasyonlardaki 
memurlara güçlükle meram 
anlatarak serbest kalmışlar ve 
evlerine gitmişlerdir. Fakat 
mesele anlaşılıncıya kadar 
yolcular, onbeş dakika kadar 
istasyonlarda alıkonulmuşlar· 
dır. Devlet demiryolları mü· 
essesesi memurları halka her 
türlü kolaylığı göstermek mec· 
buriyetinde iken vazifesini bil
miyen bir memur yüzünden 
halkı güçlüğe maruz bırakması 
doğru bir hareket değildir. 

Devlet demiryollan umum 
müdürlüğünün nazarı dikkatini 
celbederiz. 

Verem mUcadele dis
panserinde 

Verem Mücadele Cemiyeti 
dispanserinde hastaların mua· 
yene ve tedavileri saati 10·12 
olarak tcsbit edilmiştir. 

Urla iskan işleri 
Urla kazasında iskan işle· 

rini teftiş eden Vilayet iskan 
müdürü Bay Tahsin Akgün 
şehrimize dönmi\ştür. 

r 

' 

0

şanlanma 
S eyhan saylavı ve Kamu· 

tay asbaşkanı Bay Hihrıİ 
Uranın kızı Bayan Güzirı 
Uranla, Burdur saylavı BsY 
Halid Onaranın oğlu BtıY 
Mekin Onaranın nişanları, 
evelki gün İstanbulda Tokat· 
lıyanda yapılmıştır. 

Her iki tarafın mesud ol· 
masını diler ve bu hayırlı nı" 
şanlanmayı 1 ı ~ıularız. 
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Madrid önlerinde 

Dün de çok kanlı mu
harebeler oldu 

Cumhuriyetçiler Kasa del Kampo 
cephesinde taarruza geçtiler 
Paris, 13 (Radyo) - Bask· 

lann, (Bilbao) yu teslim için 
ihtilacilerle müzakerede bulun
duklan hakkındaki haberler 
tamamen asılsızdır. 

Paris 13 (•Radyo) - Cum
huriyet ordulerı, ( Kasa del 
kampo) cephesinde taarruza 
geçmişlerdir. 

ihtilalciler, bu taarruzların 
ıkamete maruz kaldığını ve 
beynelmilel kuvvetlerin üç bin 
maktul verdiklerini işaa edi
yorlar. 

Madrid cephesi, 13 (A.A.)
Dar bir geçid vusıtasile iaşe 

edilen üniversite mahallesini 
ve Carabitas tepesini kurtar· 
mak için mühim takviye kıta· 
ları alan asiler dün şiddetli 
bir taarruza geçmişlerdir. 

Cumhuriyet topçu kuvvetleri 
ui kuvvetlerini mütemadi bir 
top ateşi altına alarak Kara
bitas tepesine iki saat içinde 
iki bin kadar obüs atmışlar· 
dır. Mania ateşleri asilerin ha· 
reketini durdurmuştur. 
Akşam hülcQmet kuvvetleri 

Karabitas tepesile Derroda 
La Guila ve Casa Del Cam· 
podaki mevzilerini muhafaza 
etmekte idiler. Bu mevziler 
üç gün evel zaptetmiş olduk· 
lan hatırlardadır. 

Üniversite mahallesi önünde 
hükumetçiler ziraat mektebi 
karşısında bir siperi zaptet
mişlerdir. Şimdi Madridin gar· 
binde şiddetli bir muharebe 
cereyan etmektedir. 

Salamanka, 13 ( A.A. ) -
Madrid cephesinde milisler 
dün saat 13 de mühim bir 
topçu hazırlığından sonra Cer
ro De La Guli istikametinde 
taarruza geçmişlerdir. Tanklar 
önden gitmiştir. Bu taarruz 
muhacimlerin dağılmasile neti
celenmiş ve 8 tank harap 
olmuştur. 
Saat 20 de 4 bin milis tara· 

fından yapılan yeni bir taar
ruz da geri püskürtülmüstür. 

Esir edilen mi!isler beynel
milel livanın pek büyük zayi
ata uğradığım söylemişlerdir. 

Radyo vasıtasile beyanatta 
bulunan Henera Guiepo De 
Llano milislerin son günler 
zarfında ölü, yaralı ve esir 
olmak üzere 12 bin kişiden 
fazla zayiat vermiş olduklannı 
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ve bir karış bile ileriliyeme· 
miş olduklarım söylemiştir. 

Bilbao, 13 (A.A.)- Şiddetli 
bir topçu ve tayyare hazırlı
ğından sonra hükumet kuvvet
leri dün Alava cephesinde 
mühim mevziler işgal ederek 
Cagon ve Dealtun kasabala
rını zaptetmişlerdir. 

lngiliz vapurunu zaptettiler 
Bayonne, 13 (A.A.) - Bask 

hükumetinin bahri murahhası 
matbuata beyanatta bulunarak 
Almirante Çervera ismindeki 
asi kruvazörünün dün akşam 
isini henüz malum olmıyan 
bir İngiliz vapurunu zaptetti
ğini bildirmiştir. Bu vapurun 
Terrola mı yoksa Psaje mi 
götürüldüğü henüz malum 
değildir. 

Madrid, 13 (A.A.) - Sa
bahleyin erkenden Casa Del 
Campodan şiddetli havan to· 
pu ateşi duyuluyordu. Gece 
çetin geçmiştir. Keza Carto 
De Azilada da muharebe şid
detli olmuştur. Hükumetçiler 
tabii istihkimlarmdan başka 
dört aylık işgalleri müddetince 
asiler tarafından yapılmış olan 
istihkamlar sebebile çok mü· 
him olan bu mevzii ele ge
çirmek için hücum etmekte
dirler. Cerro De Agvil Üni· 
versite mahallesi ile Castille 
ve La Coruna yollarına hakim· 
dir. Ve müstakbel harekata 
üssü teşkil edecektir. 

Bilbao, 13 (A.A.) - Bask 
hükumeti asi kuvvetleri tara
fından yapılan taarruzun tam 
bir muvaffakıyetsizlikle neti
celendiğini bildirmektedir. Mi
lisler tarafından yapılan akınlar 
asilerin mevzilerini tahkim et
melerine mani olmaktadır. 

Madrid, 13 (A.A.) - Cerro 
De La Cuilada şiddetli muha· 
rebeler devam etmektedir. Bu 
kasabanın ~zaptı hükumet mi· 
!islerine Üniversite mahallesi 
ile Gastille ve Cotogna yol
larına hakim olmak imkanını 
verecektir. 

Alman Generali 
lhtillf haberlerini tekzib 

ediyor .. 
Londra, 13 (A.A.) - Roy· 

t~r Ajansının Berlin muhabiri, 
Alman ordulan başkumandanı 
general Van Fritz ile yaptığı 
bir mülakatı neşretmektedir. 

General Von Fritz, guya 
kendisile Alman zimamdarları 
arasında ihtilaf mevcud oldu-
ğuna dair ecnebi gazetecilere 
Hür Almanya partisi imzasile 
dağıtılan kağıtların muhteviya· 
tını kat'i olarak tekzib etmiştir. 

1Bay Hitler bir 
'nutuk irad edecek .. 

Berlin, 13 (Radyo) - Bay 
Hitlerin doğum yıldönümü ha· 
sebile 19/20 Şubatta Berlinde 
büyük askeri bir resmigeçid 
ve bütün Almaıtyada şenlikler 
yapılacaktır. 

Henüz teyid edilmemiş ol· 
makla baraber Bay Hitler bu 
münasebetle bir nutuk daha 

Doktor Şaht 
IBrOkselde mühim konuş

malarda bulunuyor .. 
Brüksel, 13 {Radyo) - Alman· 

ya Maliye Nazın doktor Şaht, hu
susi tayyare ile bugün saat 8,45 
haraya gelmiştir. 

Doktor Şaht, muvasalatından 

bir saat sonra kral Leopold tara. 
fından kabul edilmio ve elli daki
ka ı.:adar konuşmuotur. 

Saraydan çıkar çıkmaz devlet 
bankasına giden Almanya Maliye 
Nazın, Belçika devlet bankası ge
nel direktörü B. Fraok tarafından 
kabul edilmio ve uzun mtiddet ko· 
nuomuotur. 

B. Frank, doktor Şaht oerefi. 
ne · elli kişilik bir ziyafet vermiştir. 

Bu ziyafette, Belçika Maliye Nazı· 
rı da hazır bulunmuştur. 

Doktor Şaht, öğleden sonra 
Belçika Başbakanı B. Van Zelaodla 
uzun süren mükilemelerde bulun· 
muotur. 

Almanya Maliye Nazırının, ya· 
rın matbuat mümessillerine bey•· 
nalla bulunacağı söyleniyor. 

Paris matbuab, doktor Şahtın 
bu seyahatinden bahsederken, Al· 
manyanın. Belçika ile eoya müba· 
delesi suretile io yapmak istediğini 
yazıyorlar. 

Brükeel, 13 (A.A.) - Dr. Şaht 
kral tarafından kabul edildikten 
sonra saat 11,30 da milli banka 
direktörü B. Frank ile ilk görüo· 
meleri yapmıotır. B. Frank Dr. 
Şaht oeref ine bir öğle yemeği ver· 
miotir. Yemekte Finans Bakanı B. 
Deman ile finans ve ekonomi ale
mine memub diğer oabsiyetler ha
sır bulunmuolardır. 

/ngiliz sefiri 
ltalyadan izahat istedi. 

Londra, 13 (A.A.) - ln
gilterenin Roma büyük elçisi 
Sir Eric Drummund ltalya Ha
riciye Bakalcanı Kont Cianoyu 
ziyaret ederek Habeşistandan 
altı lgiliz misyonerinin tardı 
hakkında izahat istemiştir. 

Kont Ciano bu izahatı ya
kında vermek vadinde bulun· 
muştur. 

Royter Ajanıınm bu hususta 
kaydettiğine göre ltalyan 
müstemleke bakanı Habeşis· 
tandaki bütün ecnebi misyo· 
nerlerini tardetmeğe karar ver
miş gibi gözükmektedir. 

Habeıler 
lngiliz somalisine iltica 

ediyorlar 
Berberos (lngiliz Somalisi), 

13 (A.A.) - Mühim miktarda 
Habeşliler hududu geçerek in· 
gitiz Somalisine iltica etmek
tedir. Dört bin kadar erkek 
kadm ve çocuk ekserisi yaralı 
olmak üzere Somaliye iltica 
etmiştir. 

Habeşistan tarafından şid
detli tüfenk ~esleri işitilmekte 
idi. Üç motörlü bir ltalyan 
camroni tayyaresi şimal dahi
linde Borama üzerinde uç· 
muştur. 

Mültecilere yardım için icap 
eden tedbirler almmıştır. 

Bulgar komünistleri 
mahkum oldular 
Bükreş, 13 (A.A.) - Si· 

listire mahkemesi 6 hafta sÜ· 
ren bir muhakemeden sonra 
komünist faaliyetinden maznun 
138 Bulgar köylüsü hakkındaki 
hükmünü vermiştir. Bunlardan 
92 si bir ili iki sene hapse 
mahkum olmuşlardır. 

Avukatlar kanunu 
lstanbul, 13 (Hususi) -

Adliy,. Vekaletince hazırlanan 
avukatlar ve noterler kanunu 
layihası, Büyük Millet Mecli
sine ıevkedilmek üzere Bat· 

işçi partisinin takriri 

.~General ~rank<?YU iz'aç 
,=, E~g~e~,, =sa=l=na=m=e- etmek ıstemıyorlar 
si hazırlanırken B. Baldvinin beyanatı hakkında 

fzmirli bir meslekdaş grubu, 
hakikaten çok iyi bir düşünüş 
ve buluşla aylardanberi "Ege 
salnamesi,, gibi bir eser üze
rinde çalışıp durmaktadır. Gös
terilen titizlik ve dikkat, eser 
tamamlanınca, kütüpanemize 
dolgun ve olgun bir salname 
koyabileceğimizi bize katiyetle 
vadediyor. 

Bazılarımız hatırlarlar: 
Kendisine (beynelmilel bir 

muharrir) süsü veren Gid Sam 
namında bir zat, bundan yıl
larca evci, Türkiyeye gelir, 
müessese müessese dolaşır ve 
kopardığı yüksek meblağlara 
mukabil küçücük eserinin birer 
köşesine, Türkiyeden birkaç 
firmanın adını yazar, geçerdi. 

Ta o vakittenberi, Egeyi, 
bir kül halinde mütalea eden 
bir eserin iştiyakını ve zaru· 
retini içimde duyarım .. 

.. Ege salnamesi" menfaat 
kaygılarından tamamile uzak 
ve sadece memleketi tanıtmak, 
Egenin Türkiye varlığı içinde 
taşıdığı kıymetleri, geçirdiği 
ve içinde bulunduğu muhtelif 
safhalan tesbit etmek ve ele 
alınınca, Ege hakkında en 
kuvvetli, en toplu, en alakalı 
ve faydah malumatı bir arada 
görmek imkanını veren bir 
eser olacaktır. 

Bu salname, Türk inkılabı
nın Ege parçasındaki eserleri
ni tanıtacaktır. 

Ege tarih ve medeniyetini, 
Ege bayabnı canlandırarak 
turizm bakımından fayda ve
recektir. 

Ege istihsalatını, Ege sanayi 
ve ticaretini, Egenin büyük 
firmalarını tanıtacaktır. 

Ege salnamesi, içinde do
ğup büyüdüğümüz bu mınta
kanın ve hatta bili içinde ya
şadığımız şehirlerimizin, çoğu· 
muza meçhul bulunan coğrafi, 
ihsai vaziyeti etrafında malu
mat verecektir. 

Ege salnamesini çıkarmak 
gibi ağır, fakat şerefli bir işi 
üstlerine alan arkadaşlar, eser· 
lerini aynı zamanda yarıya
rıya Fransızca hazırlamak su· 
retile onun beynelmilel sahada 
daha müessir ve fayda verici 
bir şekil almasını da düşün· 
müşlerdir. 

Şimdiye kadar Ege için ya
pılan ve ancak muayyen birer 
mevzu üzerinde kalan pera· 
kende neşriyatın fay dası, aşağı 
yukarı bir "hiç,. olmuştur. Hal· 
buki Eıreyi tam manasile mü· 
talea edebilmek için, böyle 
bir esere ihtiyaç · vardı . Her 
münevverin, her mekteblinin, 
her ticaretane, her müesse· 
senin, her devlet dairesinin 
kütüpanesine zenginlik vere· 
ceğini kat'iyetle bildiğimiz bu 
eseri, mutlaka himaye ve teşci 
etmeliyiz. 

Bütün Ege vilayetleri, bele· 
diyeleri ve halkı, bu eser üze
rine akıtılan alm terinin kıy
metini ve onun doğumunda 
sarfedilen büyük enerji ve 
ciddiyeti alaka ile karşılarlarsa, 
kazanacak olan gene Ege· 
mizdir. 

Arkadaşlanmı, şimdiden teb
rik etmek isterim. lzmir gaze
teciliti. bununla bir kere daha 
kendi varlığını ve memlekete 
olan bağlılığını göstermiş ola· 

İngiliz gazeteleri ne yazıyorlar 
Londra, 13 (A.A.)- Bilba

onun Nasyonalist donanma 
tarafından muhasarası müna
sebetile lngiliz kabinesinin 
verdiği karar işçi muhalefet 
partisini bir tenkit takriri ver· 
meğe sevketmiştir. 

f şçi partisi takririnde diyor ki: 
"Avam kamarası hükumetin 

lngiliz ticaretini himayeden 
vazgeçmek suretile gösterdiği 
ter ahiye teessüf eder.,, 

Bu takrir yarın müzakere 
edilecektir. Bunu işçi lideri 
Ait1ee ve eski Bahriye Bakanı 
Aleksandre müdafaa edecek· 
tir. Hükumet namına BaJdvin 
ve Edenin söz söylemeleri 
muhtemeldir. 

Hükumetin Bilbaoya erzak 
ve sair eşya götürecek lngiliz 
vapurlarına Bilbaoya gitme· 
melerini tenbih ettiği teeyyüd 
ey )emektedir. 

Morning Post gazetesi ln
giliz harb gemilerinin İngiliz 
vapurlannı Bilbaodaki tehli· 
keli mıntakaya girmekten me
nedeceklerini bile yazmaktadır. 

Londra, 13 (A.A.) - Ga
zeter avam kamarasında Baş
vekil Baldvinin Bilbao sula
rında lngiliz ticaret gemileri· 
nin seyrüseferine dair yaptığı 
beyanatı uzun uzadıya mevzuu 
bahsetmektedir. Hükumetin 
blokuna dahil bulunan gaze
teler, hükumetin bu baptaki 
karanm mutavassıt bir sureti 
hal olarak tefsir ettikleri hal
de muhalefet gazeteleri hü
kumete şiddetle hücum ede
rek hükumetin bu hattı hare· 
ketini ispanya hükumetçileri· 
nin aleyhinde bulmakla ve 
ticaret gemilerini himaye için 
Britanya filosunu kullanmadı
ğmdan dolayı cebanetle itham 
eylemeğe kadar varmakta· 
dırlar. 

Taymis gazetesi, lngilterenin 
Bilbaonun ablukasını tanıma

dığını ve fakat muhasım taraf· 
ların koyduklan mayinler ve 
muhtemel hava taarruzları do
layısile ispanya sularında sey
rüseferin tehlikeli olduğunu 
müşahede ederek diyor ki: 

•Kontrol planının tatbiki 
arifesinden lngiltere, ki hattı 
hareketi bu sistemin işleme· 
sinde birinci derecede amil 
olacaktır, yeniden yeniye te
allüller gösterilmesi için bir 
bahane teşkil edebilecek her 
herhangi bir tedbir ittihaz 
edemez. ,, 

Dailli Telgraf, lngiliz hüku
metinin kararım hukuki se
beblere değil daha ziyade 
ameli düşüncelere istinad et
tiğini kaydederek şöyle yazı
yor: 

.. 1~i partisinin verdiği tak
rir hükumet kararının bu par· 
tinin tutmak istediğı lspanyol 
hükumetçilerine müsaid olma
masından ileri geldiğine şüphe 
yoktur. Bugün Bilbaoya erzak 
taşıyacak vapurların harp ge· 
milerinin refakatinde limana 
girmelerini istiyen bu bayların 
yann denizlere hükumetçiler 
hakim olduklan takdirde Ma

)arım görürüz. lngiliz hüku
metinin kararı münhasıran ln
giliz menafiinin korunmasın· 

dan mülhem olmuştur." 
Morning Post gazetesi, bu· 

gün hukumet bir çıkmazda 
bulunuyorsa bunun yegane se
bebi ispanyadaki muarız ta
raflara muharip sıfatını tanı
mamasıdır, diyor. 

Deyli Herald gazetesi, Bald-
vının beyanatınatım tenkit 
ederek diyor ki: 

"Bu beyanatın manası şudur: 

İngiliz donanması vapur
larımızı ancak F rankoyu mü
him surette izaç etmemek 
şartile himaye edecektir. ~ 

Nevs Chronicle gazetesi ise 
hükumeti cebanetle itham 
edecek kadar ileri gitmekte 
ve ademi müdahale prensibine 
gösterdiği sadakat filiyatta bir 
defa daha Frankoya mühim 
bir yardımda bulunmak sure· 
tile tecelli etmekte olduğunu 

yazmaktadır. 
~~~~----1-----------

Gandi nin teklifi 
Kabul edilmiyecek 

Londra, 13 (A.A.)-Anayasa 
ihtilafını halletmek üzere bir 
hakem komitesinin teşkili için 
Gandi tarafından yapılan tek
lifin İngiltere tarafından ka· 
bulüne pek ihtimal verilemez. 

Morning Post diyor ki: 
.. Bu teklifin tahakkuk etme

si çok şüphelidir. Hindistan 
Nazırı Lord Zetlar.d Lordlar 
kamarasındaki beyanatında ln
giliz hükumetinin müzakere 
kapılarını açık bırakmak iste· 
diğini, ancak kongre rüesası 
bugünkü hattı hareketlerini 
muhafaza ettikleri müddetçe 
müzakerelere girişilemiyeceğini 
söylemiştir .• ----

ltalya 
Cenovada bir tayyare 

limam yapacak •. 
Roma, 13 (A.A.) - Nazır· 

lar meclisi idari mahiyette bir· 
çok tedbirlerle ispanyaya gö· 
nüllü gönderilmesi yasağının 
tatbik tarzı hakkında kararlar 
gabul etmiştir. Nazırlar mec· 
lisi Cenovada yeni bir tayyare 
limanı İnşası için 18 milyon 
ve Sicilya ile garp Trablusu 
arasında doğru bir kablo atıl· 
ması için de 40 milyon liret 
tahsisat vermiştir. 

Silahsızlanma 
konferansı 

Londra, 12 ( A. A. ) - 6 
Mayisda toplanacak olan si
lahsızlanma konferansında ln
giltereyi hariciye müsteşarı 
Lord Cranburne temsil ede· 
cektir. 
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olan vapurlara Alman veya 
ltalyan harp ıemilerinin refa· 
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:- Başı 1 nci sahifede -
tahakkuku imkanları da tetkik 
~dilecektir. 

Yabançı mptbuatm tefsirle· 
rine göre bu anlaşma lngiltere 
He İtalya arasındaki centilmen 
~gremenı!erle heınahenk ola
çakbr." 

Diğer taraftan Samuprava 
gazetesi diyor ki: 

"Belgrad diplomatik ziya
retler serısıne dahil olarak 
dün (Reformateur) ve devlet 
adamı Kamal Atatürkün ilk 
mesai arkadaşı Türkiye Baş

vekili Bay İsmet lnönü ile 
kendisine refakat etmekte olan 
eski büyük dostumuz Harici
ye Vekili Dr. Rüşdü Arası ka
bul fırsatını bulmuştur. 

Modern Tiirkiye devlet adam
larının bu ziyareti Balkan an· 
tar:tının sarsılmaz bir salabeti 
haiz olduğunu göstermiş olan 
ziyaretler serisinin yeni bir 
tezahürüdür. 

Yugoslavya ile Türkiye ara· 
sın da gerek menfaatlerinin aynı 
olması ve gerek iki memleket 
devlet adamlarını Balkanlarda 
emniyetin tesisinde ve barışın 
idamesinde sevk ve ilham eden 
hissiyatın samimiliği sebebilc 
samimi ve dostane münasebatı 
mevcuttur. Ve daima kala· 
caktır. 

Buna binaendir ki, ismet 
loönünün Belgrad ziyareti Av
rupada bütün barış doostla
rını sevindirmektedir. Zira bu 
ziyaret Balkan antantının ve 
onun dünyanın bu kısmında 
barışın takviyesi için olan gay
retlerinin yeni bir tezahürüdür." 

İstanbul, 13 (Hususi)-Baş
vekilimizin Adriyatik sahille
rine giderek Yugoslavya deniz 
üssünü ziyaretine büyük ehem· 
miyet verilmektedir. 

En son gelen bir haberde, 
bu üssü bahrinin yakinindeki 
bir ltalyan adasında, mühim 
siyasi bir mülakat ihitimali 
bulunduğu bildirilmektedir. 

fstanbul, 13 (Hususi) - Bel
gradda bulunan Başvekilimiz 

General ismet İnönü, bu sabah 
Kale meydanında harita daire· 
sini gezerlerken, kaleye Türk 
bayrağı çekilmiştir. 

Kale muhafızı, bayrağın çe
kilişi münascbetile bir hitabe
de bulunmuş ve: 

" - Osmanlı hükumeti za· 
manında indirilen bu bayrak, 
şimdi dost Türk cumhuriyeti 
şerefine çekiliyor,, demiştir. 

Belgrad, 13 {Radyo)- Bu· 
rada bulunmakta olan Türkiye 
Başvekili general ismet lnönü, 
Hariciye Vekili Bay Rüşdü 
Arasla birlikte bu sabah Ok-

leye giderek müteveffa Yugos· 
lavya kralı Aleksandrm meza
rım ziyaret etmişler ve bir çe· 
lenk koymnşlardır. 

General ismet lnönü, kralın 
qıe.ıarı başında bir hitabede 
bulunmuştur. Müteakıben kral 
şatosu ziyaret edilmiş, Kszo· 
:vada ki meçhul asker adide· 
sine de bir çelenk konulmuştur. 

Türkiye Başvekili, bugün 
öğle yemeğini Bay Stoyadi· 
noviçle birlikte yirniş ve as· 
keri müzeyi ziyaret eylemiş, 
Türkiye reisicumhuru Ata
türkün büyük kıt' ada bir fo
tografisini müzeye hediye et· 
miştir. 

Öğleden sonra General is
met İnönü, Bay Milan Stoyadi· 
noviç, Bay Rüştü Aras bir kon· 
fcrans akdetmişler, mühim me· 
seleler üzerinde müzakerelerde 
Lrnlunmuşlardır. 

Saat beşte, kabineye memur 
nazır Bay Şevki Behmen tara
fından verilen çcur ziyafetinde 
hazır bul4nan General ismet 
lnönii; Başvekil Milan Stoya
dinoviçle birlikte meclis reisi 
Çerançoviçi ve Skopçinayı zi
yaret etmişlerdir. 

Akşam, Türkiye elçiliğinde, 
Bay Ali Haydar tarafından 

bir ziyafet verilmiş, ıZİyafetİ 
bir resmi kabul takib etmiştir. 

General ismet İnönü, yarın 
(bugün) Belgrad civarındaki 
tayyare fabrikalarını gezecek· 
ler ve öğle yemeğini tayyare 
kulübünde yiyeceklerdir. 

Belgrad, 13 (Radyo) -
Türkiye Reisicumhuru Atatürk 
ve Yugoslavya saltanat naibi 
prens Potun himayelerinde 
bulunan Türk güzel san'atlar 
ve resim sergisi yarın saat 11 
de prens Pol müzesinde açı
lacaktır. 

Serginin resmı küşadında, 
Başvekil İnönü, prens Pol, Mi
lan Stoyadinoviç, Rüşdü Aras 
ve vekillerle mebusbr hazır 

bulunacaklardır. 

Berlin, 13 (Radyo) -Belg
radda bulunan Türkiye Başve
kili general ismet İnönü ile 
Dr. Milan Stoyadinoviç ara· 
sında mühim siyasi müzakere· 
ler cereyan etmektedir. 

Verilen haberlere göre, Tür· 
kiye, Yugoslavya, Yunanistan 
ve İtalya arasında bir Akde· 
niz paktı akdi meselesi görüş
melerin esas mevzuunu teşkil 
eylemektedir. 

------
Kaymvalidesini dövmüş 

lkiçeşmelikte Deşteban so· 
kağında oturan Mustafa, ka
yınvalidesi Saliha ile kavga 
etmiş ve sandalye ile başını 

yarmıştır. 

inesi! 
Tarihe müstenid zabıta romana 

54 
- Merak etmeyiniz, böyle 

bir baygınlık geçirdiğinizi hiç 
bir kimseye söylemiyeceğim. 
Bu akşam da size kuvvet ve
rici bir yemeği ben hazırlıya· 
cağım. 

Dedi. Alfre<la, niçin ve na· 
sıl bayıldığının farkında bile 
değildi, fakat bu vaziyetten 
bir adam, Alfredadan çok 
daha fazla malumat sahibi 
idi. 

Bu adam da Ploç Fon 
Trolveş id .. 

Evet, Vikont Ploç, doktor-

1fY11t\H.I?:9t~ <MJ, li;jıı..,,dr-?il .. 

Nakleden: F. Ş. Benliojlu 

fakat Gizelin ruhi hallerini 
anlamak için gizlenmiş ve 
vaziyeti gözetliyordu. Zaten 
şatonun her tarafında gizli 
yollar, teftiş ve tecessüs yer
leri vardı ve bunları sadece 
Kont ve kardeşi Vikont bili
yordu. Daha doğrusu, şatonun 
kalın dıvarlan arasında gizli 
yollar, asansörler, merdivenler 
vardı ve ağlebi ihtimal bu 
yollar, AtiJlanın definesinin 
yeraltındaki yolları idi. 

işte, Vikont Ploç böyle bir 
yerden Gizelin odasını mü
kemmeJ surette tedkik etme.ktf.; 

Üc amele 
' Pazardan aldıkları pey-

nirden zehirlenmişler 
Burnava ~olunda taş kıran 

amele Aziz, Davud ve Mahir, 
Tepecik pazarından aldıkları 
teneke peynirini yiyerek zehir· 
lenmişler ve derhal memleket 
hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmışlardır. 

Esrar içiyorlarmış 
Osman oğlu Mehmed, Ke· 

merde Kuruçayda bulunan 
evinde, arkadaşı Satılmış ve 
Şabanla birlikte nargile ile 
esar içerlerken yakalanmış· 

lardır. 
Dolandırıcıhk 

Ali oğlu Şükrü namında 
biri, Alsancakta oturan İbra
him oğlu Ahmedi işe yerleş· 

tireceğini vadederek 3,5 lirasını 
dolandırmış ve kendisini resim 
çektirmeğe yolladıktan sonra 
evine giderek Ahmedin karı· 
sından 12,5 lira daha almış 
kaçmışfır. Dolandırıcı zabıtaca 
aranılmaktadır. 

Çivi ile yaralamış 
Birinci Kordonda İstanbul 

otelinde garsonluk yapan Emin 
oğlu Mehmd, Ahmed oğlu 
Hamdiyi çivi ile yaralamış ve 
hakaret etmiştir. Mehmed ad· 
liyeye verilmiştir. 

Yangm çıkarmışlar 
Keçecilerde Dirik sokağın

da natamam bir dükkanda 
oturan Mustafa oğlu Ali ile 
Mehmed, sarhoş bir halde 
yatmağa gelmişler ve sigara· 
larını söndürmeden attıkların
dan yangına sebebiyçt vermiş· 
!erdir. Yangın derhal yetişen 
itfaiye tarafından söndürülmüş, 
Ali ve Mehmcd yakalanmış· 

lardır. 

----------------------1---23 Nisan cocuk • 
haf tasının ilk 

g-Qnüdür 
------------------------Bu akşam 
SUleyman;,Pasiç tarafından 
Başvekilimiz hakkmda bir 

konferans verecektir 
Ankara, 13 ( A.A.) - 14 

Nisan çarşamba günü Türkiye 
saatile 19/40 da 48 metre ve 
18 santimetrelik kısa dalgalı 

Belgrad radyosunda Başveki
limiz İsmet İnönünün hayat, 
mesai ve asarı hakkında Sü· 
leyman Pasiç tarafından Türkçe 
bir konferans verilecektir. 

Bu konferanstan evel yine 
aynı mevzuu bu radyoda ayın 
13 üncü günü saat 19/30 da 
Fransızca vç 20 ye çeyrek ka
la da lngilizce olarak verilmiş 
olacaktır. 

idi. 
Vikont Ploç bu vaziyeti gö· 

rünce, bulunduğu yerin gene 
kendisine malum bir tarafın· 

dan çıktı ve umumi kapıdan 
Gizelin bulunduğu odaya 
geldi. 

Bu ziyaret, ani ve hiç bek· 
lenmiyen bir ziyaretti. 

Doktor Bilz cvv.ela bu ani 
ziyaretten kuşkulandı; sonra 
Vikontun yüziinden fevkalade 
bir hiddetin tesiri aitında ol· 
duğunu anladı. 

Doktor, seri düşünen ve 
seri karar veren bir adamdı; 
bunun için her ihtimale karşı 
hazırlandı. Göreceği taarruza 
göre mukabelede bulunacaktı, 

Doktor, dine asid prüsikli 
bir iğne almıştı. Bu iğııenin 
herhangi bir canlı mahluka 
batması. vıldırımla vuru!ınus 
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Adis-Ababa 
Hadisal rinin mUnakaş sı 

de am ediyor 
L ndra, 12 (A.A.) - Avam 

~.,..-,--,~--~-.e---~~ 

D 1.-amarasında Habeş işleri· qak
ktnda hük4metten birçok su· 
aller sorulmuştur. Bu suallere 
cevap veren Lord Franbunun 
Adis · Ababadaki Hind-f ngiliz 
Mehmed Ali JilÜsesesesmm 

Dünkü toplantıdp Amerika, Yu-
• 

nan ve ltalyan d~legeleri söz aldı 
- Başı 1 nci sahifede -

Cenevre, 13 ( Radyo ) -
Montrö konferansı, öğleden 
sonra da toplanmıştır. Bu top· 
Jantıda İngiliz delegesi söz 
söylemiş, fltısırın teminat ve
receğini, alakadar devletlerin 
mazide olduğu gibi bundan 
sonra da Mısırla dostane ça· 
lışınaları keyfiyetinin, Büyük 
Britanyaca arzu edildiğini söy· 
lemiş, muahedeyi imzalaınağa 
hazır ve selahiyettar olduğunu 
ilave eylemiştir. 

İngiliz delegesinden sonra 
Fransn deleğesi de söz söy· 
lemiş, dini, maarif, adli ve 
ticari meselelerin de konuşul
ması laı.ımgeldiğini ve Mısırın 
teminat vermesirıi istemiştir. 

Norveç delegesi B. Hason 
da söz almış, acele etmiyerek 
her meselenin sükfın~tlc mü
zakere edilmesi temenniyatın
da bulunmuştur. 

B, Hilspndan sonra, İspön· 
ya. lrJanda, cerıub'i Afrika ve 
Dadimarka delegeleri de fikir· 
lerini beyan eylemişlerdir. 

Montrö, 12 (A.A.) - Ka
pitiilasyonlar konferansı dün 
saat 16 da İsviçre cumhurreisi 
Bay Motta tarafından açılmış· 
tır. Bay Motta delegelere hoş· 
geldiniz dedikten sonra batı 
medeniyetinin fikri ve teknik 
başarılarını kendisine malede:ı 
Mısır milletini tazimle yadet
miş, İsviçrenin Mısırın pek 
kıymdli olacak olrın teşriki 
mesaisinden mahrum bulunan 
Milletler cemiyetine girmcğe 
ilk olar2.k davet etmiş olma· 
sından dolayı memnuniyetini 
dildirmiş ve Mısır yabancılar 

rejiminin dostane vasıtalarla 

tadilini temin etmek için kon· 
feransı toplamak teşebbüsünü 
yapmakla en 'iyi diplomatik 
metodlara bağlılığının yeni bir 
delilini ortaya koydu, demiş· 

tir. Bundan sonra Mısır Baş
vekili ve Mısır delege heyeti 
başkanı Nahas paşa söz ala
rak kapitülfısyonlann Mısırın 
haysiyeti ile ve medeni dev· 
!etler arasındaki rolünün mü
essirliği ile telif edilemiyecck 
bir istisna teşkil etliğini söy
liyerck demiştir ki: 
-Kapitülasyonlara müsamaha 
edilemiyecek vergi maafiyet
lcri ve adli ve kanuni masu
niyetler inzimam etmiş ve bun
dan da bir sürü sui istimaller 
çıkmıştır. Bu suretle muhtelit 

gibi seri bir öliimü intaç ede· 
cekti. 

Fakat doktor, iğneyi kulla· 
nacak şekilde harekete geçer
ken Vikontun başına bir yum
ruk in t'irdiğini ve yere yuvar
landığını hissetti. 

Vahşi bir gorili andıran 
Vikont Ploç, doktordan daha 
eve! davranmış idi. Maamnfih 
doktor darbenin şiddetli ol
masına rağmen tamamen ken· 
dinden geçmedi; yalnız mü· 
cadel~ edemiyccek hale gelmiş 
bulunuyordu. 

Ploç, doktoru omuzladı, 
kapıya doğru yürüme başladı. 
Fakat bir iki adım attıktan 
sonıa gerı döndü. Dok or 
k~ndi kendine: 

- Anlaşıldı, herif asiçl 
brüsik iğnesini almak istiyor! 

Dive sövlcndi. 

mahkemelerin müddetine bit• 
miş nazarile bakılabilir. Fakat 
itidalini muhafaza etmek isti
yen Mısır bu mahkemeleri 
makul bir müddet için muha· 
fazayı kabul etmektedir. Bu· 
nunla beraber bunların kanuni 
salahiyetlerinin muhafazasını 
kabul edemiyecektir. Mısır hü
kumeti bir sarsıntı olmadan 
intikalin temini için şunları 

teklif etmektedir: 
1 - Konsüll~r mahkeme

lerin kaza hakkının muhtelit 
mahk~melere devri. 

2 - Milli mahkemelere devri 
hazırlamak üzere tedricen or
tadan kalkacak muhtelit mah· 
kemeler teşkili, fakat intikal 
mefhumile telifi kabil olmıyan 
yabancı hakimler ekseriyeti 
prensibinin geri alınması mü
nasip olacaktır. 

Nihayet Nahas paşa Mısırın 
müsamaha ve Liberalizm an 'a
nelerinin yabancıların muaddil 
entellektiiel ve manevi menfa
atlerine kanunun himayesi al
tında serbestçe inkişaf imka
nını vereceğini teyid eyle
miştir. 

Nahas paşanın nutkundan 
sonra Fransız delegesi Tes
san konferans başkanlığına 

Nahas paşanın seçilmesini tek· 
lif etmiş ve bu teklif alkışlarla 
kabul edilmiştir. Portekiz de
leğesinin teklifi üzerine Miltet· 
ler cemiyeti müdürlerinden Ag· 
nides Yunanistan konferans 
genel sekreterliğine seçilmiştir. 
Nahas paşa riyaset kürsüsünü 
işgal etmiş ve kendi teklifi 
iizerinc B. Motta fahri reisliğe 
seçilmiştir. 

Nihayet konferans şu iki 
komisy~nun teşkiline karar 
vermiştir: 

1 - Mısır statüsünün un
surlarını tetkik edecek olan 
umumi komisyon. Bu komis
yona Bay Politis başkanfık 
edecektir. 

2 - İntikal devresinden 
muhtelit mahkemeler teşkilini 
tetkik edecek ve Michal Han· 
sonun başkanlığında çalışacak 
oian diğer bir komisyon. 

Konferans saat 10 da tekrar 
toplanarak ,komisyonun reisini 
dinliyecektir. 

Montrö, 12 (A.A.) - İngiliz 
delege heyeti Mısırda kapitü· 
Iasyonların ilgası ıhakkında 

konferansa bir proje vermiştir. 
Bu projenin ikinci maddesin· 

Ploç, doktoru kendi oda
sına götürdü ve karyola üze
rine atar gibi bıraktı. 

Vikont, doktora istihzalı 
bir bakışla baktıktan sonra: 

- Doktor çok zeki ndam· 
sınız, yahud kendinizi böyle 
sanıyorsunuz. Fakat Gizele 
cışkınızdan bahsederken bu 
şatoda yalnız kalacağınıza na· 
sıl inandınız? Çok ahmak ol
duğunuza şimdi artık siz de 
inandınız, değil mi? Maamafih 
hana büyiik bir ders verdiniz, 
teşekkür ederim. Bu vaziyeti 
mucibince Kont Trolveşe bil
meğç mecburum. Bunun ne· 
ticesinin de ne olacağını bi· 
lirsiniz. Sizin hareketiniz hi
yanettir, bunun da cQzası 
ölümdür. Sakın kımıldama .. 
Yoksa seni hemen şurada kat
lederim. - Sonu garın -

kapatılması münasebetile f ngil· 
terenin Romadaki teşebbüs· 
!erinin hala d~vam etmekte 
olduğunu, bu müessesenin me· 

murlarmm casusluk yaptıkla· 
n iddiasının kat'iyyen esas· 
sız olduğunu söylemiştir. 

Mebus Aleksandırın, lngiliz 
hükumeti Mussolini önünde 
kaçıyot mu sözüne karşı bu 
suali tahriren sorarsanız cevap 
veririm demiş. Ve maamafih 
vaziyetin hiç de memnuniyeti 
mucip bir şekilde olmadığını 

teslim eylemiştir. 

Mebus Shinkell Habeşistn· 
nın Londra elçisi Martinin iki 
oğlunun idamlarını protesto 
için lngilterenin Romaya bir 
nota vermesini ısrarla iste· 
miştir. 

Lord Cranboru cevaben de· 
miştir ki: 

- Bu idamları İngilter(1de 
tasvib edecek tek bir ferd 
bulunmadığına kaniim. 

B. Eden derhal Martin in
giliz hükumetine derin tazi
yetlerini bildirmiştir. lngilte• 
renin Roma büyük{ elçisi 6 lngiliz 
misyonerinin tardını ve kendi
lerine yapılan fena muameleyi 
ltalyan hükumeti nezdinde 
protesto etmiştir. 

de bundan böyle Mtsn:da ya· 
bancılann beynelmilel hukuk 

kaideleri :nüstesna olmak iize· 
re Mısır kanunlarına tabi ola

cağı bildirilmektedir. Mısır hü· 
kumcti; bir me<len'i kanuni~ 

bir ceza kanunu ve bir de 
muhakeme u::mlleri kanunu tek· 

lifini vaddmE'. d·r. Buka· 
nunlar 15 Eylfıl 1937 de rner· 

iyete girecektir. Muhtelit mah· 
kemeler hakkındaki yeni hü· 

kümler 15 Birinciteşrinden 
sonra meriyete girecektir. in-

tikal devresi müddeti Mısır 
projesinden açık bırakılmıştır. 

Montrö, 13 (A.A.) - İngi· 
fo'., Fransız, Amerikan, 1talyan, 

Yunan, Portekiz, ispanya, Hol
landa, Norveç, Cenubi Afrika, 

Danimarka, lrlanda ve lsveç 
murahhasları bu sabah Nahas 

paşanın riyasetinde açılan ka· 
pitüJasyonlnr konfera1,1sında he· 

yeti uınumiyesi itibarile Mısı
rın taleplerini müsaid bir şe
kilde karşılamışlardır. 

İngıliz murahhası Vallece, 
lngilterenin uzun senelerden· 
beri kapitülasyonlar rejiminin 
kaldırılması lazımgeldiği ka· 
naatinde bulunduğunu hatır· 
!attıktan sonra derpiş edilen 
hükümlerin tesisine taraftar 
olduğunu bildirmiştir. 

Fransız murahhası De Tes
san, Mısırın hakimiyetini tahdit 
eden manialardan kurtulma
sından dolayı memnuniyetini 
beyan etmekle bf:raber mev· 
cut rejimi ve bilhassa muhte· 
lit mahkemeleri methetmiş ve 
bunların tesis edilecek muvak· 
kat rejim esnasında da ibka 
e<limesini temenni etmiştir. 

Murahhas, Cezayir ve T1J· 
nusluların müstakbel statüsüne 
telmih ederek ecnebi bir mem· 
leketin muhtelif tebaaları ara· 
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Başvekilim;z şerefine mükellef ziyafetler veı·ildi İ. panya davası etrafında 

- --=- -

iki aşvek· 
' 

dostane 
• 

nıı-
Bay Eden, Liverpolde 

bir öylev verdi 

Sayfa 3 

Saadet 

toklar eat ettiler /span}yanın, herhangi yabancı bir devletin 
tavsiyesile hareket etmesi imkansızdır 

Amerikan gazeteler-inde!'\ 
biri 11 mesut olmanın ıartlart 
nedir?" diye karileri arasın dl\ 
enteresan bir anket eçmış. llq 
anket, bilhassa 4ilede sa~qeti 
istihdaf ediyor.' 

Valide rali e ri e, ba an m zla ref· - L.ondra, 13 (Radyo) - in· 
giltere Hariciye Nazırı Bay 
Eden, ispanya işleri hakkında 
irad eylediği bir nutukta ez
cümle demiştir ki: . 

kaları şerefine b·r çay ziyafeti verdi 
Belgrad, 13 (A.A.) - Baş

vekil B. Stoyadinoviç bu ak
şam ordu evinde Türkiye Baş
vekili ismet İnönü ve Dış Ba
kanı Dr. Bay Tevfik Rüştü 
Aras şerefine bir ziyafet ver
miştir. Ziyafeti parlak bir resmi 
kabul takib etmiştir. 

Belgrad, 12 {A.A.) - Bu 
akşamki ziyafette Bl!şvekil B. 
Stoyadinoviç aşağıdaRi nutku 
soylemiştir: 

" Ekselans, aziz meslektaş 
ve dostum; 

Yugoslav hükumet merke
zinde dost Türkiye Cumhuri
yetinin en güzide VP. en sala
hiyetli mümessillerinden biri 
olan Türkiye Başvekilinin şah
sında çok aziz bir misafiri 
selamlamak fırsatına nail ol
duğumdan dolayı çok mesud 
ve memnunum. 

Bundan yedi ay eve! mem
leketinizin hükumet merkezin· 
de bizzat sizinle ve yeni Tür
kiyeyi terakki yolunda idare 
ederek onu şimdi bulunduğu 
gıptaya şayan seviyesine ko· 
Yanlarla şahsen temas ederek 
Unutulmaz birkaç gün geçir
rniştim. 

Bu birkaç gün memleketini
zin kuwetine ve aynı zaman
da Türkiye cumhuriyetini Yu
goslav krallığına bağl~ynn sa
tnimi ve hakiki dostlulc hisle
rinin devamlılığına olan inanı
tnı takviyeye kafi geldi. 

Temelleri devletlerimizin iki 
b~üyük şefi tarafından tarihi 
ır. anda atılmış olan bu dost
luk Balkan antantının diğer 
devJetlerile bir dostluk 'e itti
fak tesisi suretile inkişaf etmiş 
Ve kuvvetlenmiştir. 

Bugün bu dostluk ekselans· 
larmın mümtaz dostum Bay 
Rüştü Arasın refakatile Belg
tada yapmak lütfunda bulun
duğu ziyarette yeni bir deli
lini bulmaktadır. 

Ekselans ve aziz dostum; 
Yugoslav toprağına muvasa

latınızdan çok evel şahsınız
da bütün saadetile toplanmış 
~lan güzel ve yüksek meziyet
er Yugoslav krallı<Yının en 
bucra köşelerine kad~r akset
~iştir. 

Yugoslav milleti şahsınızda 
qsker cesarc:tini, devlet adamı 
~iyasetini ve büyük bir vatan
Perverin fedakarlık ruhunu ta
~nıaktadır. Bütün bu meziyet-

t milletimizin ruhuna çok 
~k . . k . d· ın ve onun ıçın pe azız-

~t. Buna binaendir ki Yugos· 
v milleti ckselanslarında yal

~ız kendisi için çok aziz bir 
'Oisafiri değil aynı zamanda 

Hcı/kevi köşesi 
N 1 - Kız lisesi direktörü 

ecmeddin Onay tarafından 
~v· . 
f •ınızae verilmekte olan kon-
b-tans serisinden "Halk ede· 

1
1Yatı,, hakkındaki konferans 

1~·15 perşembe günü saat 
,30 da verilecektir. 

~ .. 2 - 14 çarşamba gü-
1 ll saat 17 de halk dersane
e~i, 18 de sosyal yardım ko-

. to lanbl ıla t 

. ------Kamalist Türkiyenin güzide 
bir mümessilini selamlamakla 
mahzuzdur. 

Ekselanslarının Belgradı zi
ynretı münhasıran iki memle
ket arasında devamlı ve sa
'Dlimi bir dostluk tezahürü 
değildir. Bu ziyaret aynı za
manda Balkan antantı çerçe
vesi içinde tesis ettiğimiz ve 
Küçük antantın çok müteyem
min bir surette tamamladığı 
müsalemetperver ve yapıcı si
yasetin devamlı takviyesi ve 
tevsii hakkındaki müşterek ar
zulanmızın da ifadesidir. 

iki memleket müttefiklerile 
samimi ve tesirli bir teşriki 

mesaide bulunmak ve istisnasız 
bütün komşularile devamlı bir 
barış muhafaza etmek arzuları 
hakbnda kafi deliller göster· 
mislerdir. 

İki memleket mümessilleri· 
nin toplanması barış için ha
kiki bir hizmet ve bunu samimi 
surette istiyenler için mesud 
bir hadise teşkil etmektedir. 

Kadehimi Tiirkiye cumhuı· 
reisi S. E. Kama! Atatürkün 
şerefine, aziz Başvekil ve dos· 
tumun ve Bayan lnönünün sıh
hatine, dostum B. Tevfik Rüştü 
Arasm sıhhatine ve Türkiye 
Cuml111riyetinin itila ve terak
kisine kaldmrım.,, 

Başvekil ismet lnönü Yugos
lav Başvekili B. Stoyadino
viçin nutkuna cevaben aşağı· 
daki nutku söylt>miştir: 
-Bay Başvekil ve aziz dos

tum; 
Sizi Ankarada kabul etmek 

büyük şeref ve zevkine nail 
olduğum gündcnberi bu büyük 
ve dost memlekette hulunmak 
sevincini kendime emel edin
miştim. Bu memlekete muva
salat eder etmez güzel sözle
rinizin bütün vüsatile çok be
liğ bir surette ifade edegel
diği sıcak samimilik hava
sını hissettim. 

Yugoslav milletinin memle
ketim hakkında gösterdiği sem
pati ve bu sempatinin teza
hürü suretile beni şereflendir
diği, dostluktan dolayı size, 
dost memleket hükumetinin 
reisine teşekkür ederim. 

Yugoslcv milletinin bu teza· 
hürünün ve söylediğiniz asil 
sözlerin bütün Türkiyede ve 
bütün Türklerin kalbinde de
rin bir akis bulacağından 
emin olabilırsiniz. En güzel 
ülkü içiu ve en glizel ülkü ile 
birleşmiş olan iki memleketi
miz ve onl rın müttefikleri, en
dişe ve iimidin şaşırtıcı bir 
suretle biribirini takib ettiği bu 
son seneler zarfında ittifakları
nın hakiki manasını ve mane
vi kuvvetlerinin derecesini ta
nımışlardır. 

Barı\ davası için herşeyi 
yaptık. Ve yaptığımız herşey 
de memleketlerimizin beynel
milel teşriki mesai ve dünya 
barışı dahilinde saadetini is
tihdaf etmiştir. Bu itibarla te
şekkül ve inkişafına Yugoslav
ya ile Türkiye ve onların müt
tefikleri tarafından bu kadar 

dil . 1 

Balkan antantının bugün tam 
bir inkişaf halinde ve kendi· 
sine düşen mühim vazifeyi ta
mamen yapabilecek kabiliyette 
olduğunu mülakatım mfinase· 
betile müşahede ve tesbit et
mekle bahtiyarım. 

Biraz evci zikrettiğim yıllar 

zarfında Balkan antantının fa
aliyeti hiçbir zaman endişe 

çerçevesi içinde tezahür etıniş 
olan bir unsur olmuş bulun
duğuna itiraz imkanı yoktur. 

istisnasız bütün komşuları
mızla iyi anlaşma ve barış 
siyasetinin haiz olduğu mü· 
meyyiz vasıf kazanılmış dost
luklarımlzdan asla birşey ek
siltmeksizin bunlara daima 
ilave imkanını veren sağlam
lık ve ademi inhisardır. Gene 
bu itibarladır ki, hem kendi
.sininin ve hem de Tiirkiyenin 
komşusu bulunan ve kendile
rjle aynı dostluk münasebabnı 
idame ettirdiğimiz iki memle
ketle ahiren yapmağa muvaf
fak olduğu kıymetli anlaşma
ları zikredeceğim. 

Filhnkika blok halinde ve· 
ynhud ayı ı ayrı Balkan antan
tı azası ile diğer devletler 
arasında korşılıklı taahhüdleri 
çerçevesi dahilinde vukubulan 
bütün sureti tesviye ve anlaş· 
malar gerek Balkan barışı ve 
gerek beynelmilel barış için 
te~irli ve kıymetli bir müza
harcttir. 

Antantımızın karşılıklı bir 
itimad içinde birleşmiş olan 
azasını bağlıyan menfaatler 
Balkan camiasını alakadar eden 
dış işlerimizin sevk ve idare
since hiçbir 2aman falsolu bir 
ses çıkarmamıştır. Bu şartlar 
dahilinde Balkan ittifakımızı 
ve kendimize çizdiğimiz müş
terek ülkü sahasında itimad 
verici Türk-Yugoslav münase
betlerini bekliyen günden gü· 
ne daha mesud istikbalden 
şüphe etmiyorum. 

Bay Başvekil ve aziz dos· 
tum; 

Size dost ve müttefik mem
leketin kahramanca başarma· 
sını bildiği bütün işler hak
kındaki samimi takdir ve hay· 
ranlığım söylerken müttefik 
Yugoslav}a siyasetinin mısud 
inkişafının hiç şüphesiz yük· 
sek şahsiyetinizin eseri oldu· 
ğunu tebarüz ettirmek isterim. 

Kadehimi S. M. Kral ikinci 
Piyerin şan ve şerefine, temaşası 

Yugoslavya dostlarının kalb
lerini sevincinden dolduran 
mükemmel başarıları hayırkar 
basiretile ilham eden S. A. 
Naib Prens Polun ve S. E. 
Niyabet meclisi azasının şe
reflerine kaldırırım, dost ve 
miittefik Yugoslavyanın ve asil 
Yugoslav milletinin daima da
ha yüksek olmasını temenni 
ettiğimiz refah ve saadetine 
ve sizin şahsi saadetlerinizle 
ve nazik ev sahibi Bayan Sto
yadinoviçin saadetine içiyo· 
rum. 

Belgrad, 12 (A.A.)- Valide 
krali.;e Mari bugün saat 17 de 
Başbakan ve Bayan İsmet inö· 

- Bedbaht lspanyol mille
tinin ve bütün Avrupanın ne
fine olarak ancak sabırlı ve 

devamlı bir surette harici mü
dahaleleri evvela tahdit etmek 
ve sonra da bütün bütün dur
durmak için çalışmaktan baş
ka birşey yapmamalıylz. 

İngiliz hükumetinin kanaati 
şudur ki, yakında meriyete gi
recek olan ispanyanın karadan 
ve denizden kontrolu ecnebi 
tebaasının, silahlarının, mühim
matının ve harb levazımının 
gönderilmesinin müessir suret
te 'Önüne geçecektir. Bu anlaş
ma bir kere tatbik edilebil
mesi uzun süren ittiham ve 
mukabil ittiham devri kapa
nacaktır. Hadiseleri tedkik 
edebileceğiz v:e dedikodularla 
meşgul olmıyacağ'.ız. Ancak 
salahiyetler ve salahiyettar 
müşahidlerden ademi müda
ıhalenin ihliil edildiğine ve ec
-nebi gönüllülerin harbe iştirak 
etmek üzere ispanyaya gel
mekte devam ettiklerine dair 
raporlar alırsak ingiliz hüku
meti bu vaziyeti çok vahim 
olarak telakki ececektir. 

lngiliz hükumetinin noktai 
nazarına göre, ki muhakkak 
ademi müdahale anlaşmasına 
iştirak eden diğer bütün dev
letlerin de noktai nazarları 
budur, böyle bir vaziyet yeni 
ve çok tehli~eli bir hal ihdas 
edecektir. Sulhu arzu eden 
her devletin menfaati böyle 
bir vaziyete mani olmaktır. 

Eden, ispanyada dahili harb 
neticesinde memleket siyase
tine ne faşizmin ne de komü
nistliğin hakim olamıyacağı 

hakkmdaki evclki beyanatını 
tekrarlıyarak demiştir ki: 

İspanyol milleti bu harbden 
sonra da cvelce .asırlarca ol· 
duğu gibi kendi ırkına bas 
olan o meşhur istiklali ve te· 
ferrüdii gösterecektir. 24 Mil
yonluk İspanyol bu memleke
tin uzun müddet ecnebi kuv
vetlerin tahakkümü altında ka
loınıyacağının ve herhangi bir 
ocnebi devletin tavsiyelerile 
hareket ctmiyeceğinin en canlı 
bir delilidir. 

İspanyol ihtilafında 've bun
lardan evelki harplerden alı
nan netice bu harbin kısa 

sürmiyeceği merkezindedir. Bu 
cihet sulhun muhafazasını ilti
zam etmez mi? Bugün herkes 
biliyor ki uzun süren bir harb 
hem galibin hem de mağlubun 
harab olması demektir. Bunun 
bilinmesi sulhu tarsin etmiye
cek midir'?,, 

Bay Eden, sözüne devamla: 
- İngilterede barış zama· 

nında görülmemış bir şekilde 
silahlanırken noktai nazanmız· 
da aklı selimi muhafaza ve 
k1lıç şakntılarmdan ve tahri-

e *"*' 
tir. Çayda Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüştü Aras ile Türk 
heyetinin diğer azası, Yugos· 
lav Başvekili ve Bayan Stoya
dinoviç, Türkiyenin Belgrad 
elçisi ve Bayan Ali Haydar 
Akbay ve elçilik erkim da 

1<attan içtinap etmekliğimiz 
elzemdir. 

Y~kın bir istikbal için de
ğişmez ve mufassal bir siya· 
set hududu tesbit etmek ln
giliz kafasına yabancı bir key
fiyettir. Beyan edilmesi lazım 
gelen ve beyan edilen şey bu 
siyasetin prensipleridir. Bizce 
bu prensiplerden birisi mem· 
lekctlerin ancak yalnız kendi 
haklarını değil fakat aynı za-
manda diğerlerinin de hakla· 
rım nazarı dikkate alan si
yasetler üzerinde mutabık 

kalmaları takdirinde iyi mü
nasebetler vücude gelebile
cektir. 

Diktatörlüklerde yalnız fe. 
nalık görmek ve ôiktatörlük-
ler içinde demokrasi kelimesi 
söylendiği zaman gözleri ka
maştıran bir kızıl ziya müşa
hede etmek hatadır. 

Beynelmilel münasebetlerde 
hem yaşamalı hem de diğer
lerine yaşamak hakkı bırakıl-

malıdır. Bu yaşamak ve diğer· 
]erine de yaşamak hakkı ver
mek kaidesi ile diğerlerinin 
işlerine karışmamak prensibi 
tatbik edilmezse sulha emni
yet ve itimad etmek caiz ol-
mıyacaktır. itimadın avdetini 
geciktiren yalnız diğer memle-
ketlerin hududları dahilinde 
vukua gelmesi ihtimali hak
kındaki korl"Udur. Bu vaziyet 
açıktan ve gizlice yapılan bü
tün müdahaleler hep biribir· 
lerine çok benzerler. 

Milletler bir Almanya sulhu, 
bir F raosa sulhu bir It1Jlyan 
sulhu veyahud hatta bir ln
giltere sulhu elde edebilmek 
için gayret sarf etmek fikrin
den vazgeçmelidir. Emin olan 
yagane sulh milli bir sulh de
ğil fakat be}'.nelmilel bir sulh
dur. Bu beynelmilel sulhun 
elde edilmesi için her millet 
yardım etmelidir. Çünkü her 
milletin devamlı menfaati bu 
sulhtedir. 

Barışı muhafaza için top
lanmış olan milletlerle bey
nelmilel nizam üzerine müesses 
bcylmilel barış ne kadar u1.ak 
gözükürse gözüksün bu ülkü 
istikamette ilk adımın atılması 
lazım ge1eceğinde hepimiz 
müttefik ve ilk atılacak en 
mühim adım da Avrupa mil
letleri için diğerini kendi milli 
meselelerini kendi tarzına göre 
halletmekte serbest bırakmak
tır. Böyle bir siyaset hakiki 
teşriki mesaiyi ihdas edecek 
olan beynelmilel havaya der· 
hal tesis edecektir. 

Kolderede 
Manisadan bildiriliyor: 
Vilayetimizin Koldere kö

yünde, muallim Ece Sölenin 
Önayak olmasilc köy mekte
binin avlusunda güzel bir park 
vücude getirilmiş ve köylü, 
parkın köye verdiği güzelliği 
gördükten sonra buraya bir 
de Büyük Şefin büstünü dik
miştir. Bu suretle Kolderede 
ferah verici bir güzellik daha 
kaydedilmiştir. 

Boş il<i memurluk 
Vilayet mektupçuluk kale· 

minde iki memurluk boşalmış
tır. Bu memurluklara ortamek
tep mezunlarından daktilo bi
lenler alınacaktır. Talipler ara-

Biz bunu tam manasile ha~ 
yata teşmil edersek acaba ne 
çıkar? 

Saadet bazıları için, Kafda· 
ğının ardında kalan ve uzak
tan uzağa sesi duyulan bir 
ankadır. Bazıları da, onu kae 
fese sokmasını bilirler. Hayata 
verdikleri felsefe ve ruh tarz.ı 
ile onu, çarçabuk Kafdağır,• 
dan ayaklarına getirirler. 

Hayatta bilmeden ve tesa· 
ciüfen mesut olanlar da çoktur. 

Gene hayatta mesut olduğu 
halde saadeti bilmiyerek onu 
hala etrafta arıyanlar da vardır. 

Hayatta saadeti, kendi ka
fası ile öldürenler az değildir. 
Sıhhat te bir saadettir ki, an· 
cak elden gidince kıymeti an
laşılır. 

Bir vakitler, devrin hüküm
darlarından biri hasialanmış. 
Sağa baş vurmuş, sola baş 

vurmuş, şifa ve derman aramış .. 
Her çaldığı kapudan, her de
va umduğu tabibden eli boş 
ve biraz daha bitap ve derdli 
olarak dönegelmiş. 

Nihayet ona: 
- Sen -demişler- hayatta 

mesud bir adamın gömleğini 
giyersen, sen de sıhhati, ra
hatı, huzur v~ saadeti tatarsın. 

Hükümdar, kıyafet tebdili 
ile, daha doğrusu derviş kı 
yafetine girerek yola çıkmış .. 
Her gittiği şehirde sorarmış: 

- Burada bahtiyar, mesud 
insan 'var mı? Varsa kimdir? 

Ve bu sualine "var, filan· 
cıdır,, cevabını alınca hemen 
o zata Loşarmış .. Fakat aldığı 
cevabların hepsi de kendiliiini 
tatmin edemezmiş. Çünkü mu
hataplarından her biri: 

- Evet, beni mesud sanır

lar, fakat benim şöyle bir der· 
dim var. Geceleri uyuyamam. 

Yahud: 
- Daimi bir karın ağrısı 

geçiririm vesaire! 

Derlermiş. Nihayet dağ ~ ... 
şında bir adamdan bahsetmış· 
ler. Hükümdar gidip onunla 
konuşmuş ve muhatabı: 

- Evet, demiş, mesudum. 
Hiç, hiçbir derdim yok. Hiçbir 
şeyden müşteki değilim. 

Hükumdar Öunun üzerine: 
- Öyleyse, gömleğini ver

de ben de kurtulayım ve bu
nun mukabilinde sana, istedi
ğin kadar altın vereyim. 

Demiş. Aldığı ccvep şu ol
muş: 

- Ben mesudum amma, 
gömleğim yok. Gömleksiz do
laşınm .. 

Görüyorsunuz ya, saadet 
hiçbir şeyle mukayyed değil
dir. Fakat derler ki: 

Halk iı:inılc ınutclıcr hir 
nesne )Ok de,lct sibi 

OJma~·a dc\let cihanda 
bir nefc sıhhat gibi. 

Çimdik 

Balkan güreş 
• 

şampıyonu 

İstanbul, 13 ( Hususi ) 
Dört Balkan jevletinin iştirak 
ettiği Balka güreş şampiyo

nası busene İmıirde yapıla-
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1 Z m 1• r E 5 n af ve dan maada şirketin ticari mali üç aydan fazla fasıla verme-
ve iktısadi vaziyetini ve ya· mek şartile zaman zaman şir-
pılan muamelatın hulasasını ket kasasını ve kuyut ve de· 

Ahalı. bankası ı·da- müş'ir bir rapor tanzim eder. fatirini kontrol ederek mev· 
Amortismanlar için münasip cudun knyudata muvafakatı 

re mecll·sı·nden: şekil ve sureti ve ihtiyat ak- tesbit ve meclisi idare azası
çesi miktarını tayin ve temet- nın kanun ve şirket mukave· 
tüatın sureti tevziini tesbit ve lenamesi ahkamına tamamile 
heyeti umumiyeye teklif eder. riayet eylemelerine nezaret ve Esas mukavelenamemizin (3,5,32,36,41,50,82,83,87,90) nu· 

maralı maddelerinde yapılacak tadilat münasebetile 25 mart 
937 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da fzmir Ticaret 
ve sanayi odası salonunda lktısad Vekaletini temsilen gelen 

omiser Bay şevkinin huzurunda akdedilen fevkalade toplan· 
tıya asaleten ve vekaleten iştirak etmiş olan ortakların yapılan 
yoklama neticesinde (dört yüz kırk bir bin yedi yüz doksan) 
Türk liralık sermayeyi temsil ettikleri ve ekseriyet nisabının 
husulü için ticaret kanunu ve banka esas mukavelenamesi hü· 
kümlerine göre şirket sermayesini teşkil edea bir milyon lira
nın üç rubunu temsil edemedikleri anlaşıldığından bu husus 
hakkındaki ikinci içtimaın, 29 nisan 937 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 2 de gene mezkur mahalde icrası karar· 
laştırılmıştır. Muhterem ortakların malumu olmak üzere keyfi
yet ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi 
Bankalar kanununun muvakkat üçüncü maddesi mucibince 

esas mukavelenamede yapılacak tadilat şeklinin tetkik ve tas-
diki. S. No. 932 

Esas mukavelenamede ta
dil edilecek maddeler şun
lardır: 

Üçüncü maddenin eski şek
li: Şirketin ünvanı {İzmir Es
naf ve Ahali bankası Türk 
anonim şirketi) olacaktır. Mu· 
addel şekli: Şirketin ünvanı 
(lzmir Bankası Türk anonim 
şirketi) olacaktır. 

5 inci maddenin eski şekli: 
Şirketin merkezi (fzmir) ola
cak gerek Türkiyede ve gerek 
ecnebi memleketlerde lüzumu 
görüldükçe meclisi idare ta
rafından heyeti umumiyeye 
arzedilmek şartile şubeler açı
labilecek ve keyfiyet Ticaret 
Vekaletine ihbar ve gazetelerle 
ilan edilecektir. Muaddel şekli: 
Şirk~in idare merkezi (İzmir) 
dir. Memleket dahil veya ha-

1 

ricinde yeniden şübe küşadı, 
bu yoldaki idare heyeti kara. 
rının alelade senelik toplan
tısında umumi heyet tarafın
dan tasvip olunmasına bağ· 
hdır. Bu halde Maliye ve lk
tısad Vekaletlerine müracaatla 
muktezi izin alındıktan sonra 
keyfiyet usulen ilan olunur. 

32 inci maddenin eski şekli: 
Şirketin umuru; hissedarlar 
arasında heyeti umumiyece 
intihap olunacak asgari üç, 
azami yedi azadan mürekkep 
bir meclisi idare tarafından 
idare olunur. Muaddel şekli: 

Ş!rket umuru; hissedarlar ta· 
rafından heyeti umumiyece 
intihap olunacak asgari beş, 
azami yedi azadan mürelrkep 

r bir meclisi idare tarafından 
idare olunur. Meclisi idare 
nizamnamesi dahili mucibince 
şirketin umum muamelatını 
tedvir etmek üzere bir umumi 
müdür intihab ve tayin eder. 
işbu müdür meclisi idarenin 
tabii ·azasındandır. 

36 ıncı maddenin eski şekli: 
Meclisi idare her sene azası 
meyanından bir reis ve bir 
reis vekili intihap eder. Reisin 
veya vekilinin bulunmadığı 

celselerde riyaset etmek üzere 
azadan biri o içtimaa mahsus 
olmak üzere ·meclisi idarece 
muvakkaten reisliğe intihap 
olunur. Katiplik vazifesini ifa 
etmek üzere meclisi idare 
azası meyanından veya hariç· 
ten biri intihap olunur. Riya· 
set vezaifi reise meclis celse· 
lerinde intizamı ve müzakera· 
tın muntazaman zaptını te
min · ve heyeti umumiye 
içtimalarına riyaset etmekten 
başka hiçbir hakiki tekaddüm 
bahşetmez. Muaddel şekli: 

.~~Usi. ;.r{;>•a- h-ı-- ,uru• no.ı 

meyanından bir reis ve bir 
reis vekili intihap eder. Reisin 
veya vekilinin bulunmadığt 
celselerde riyaset etmek üzere 
azadan biri o içtimaa mahsus 
olmak üzere meclisi idarece 
muvakkaten reisliğe intihap 
olunur. Katiplik vazifesini ifa 
etmek üzere meclisi idare 
azası meyanından veya hariç· 
ten biri intihap olunur. :Riya
set vezaifi reise meclis celse
lerinde intizamı ve müzakera· 
tın muntazaman zaptını temin 
ve heyeti umumiye içtimala· 
rına riyaset etmekten ba~ka 

hiçbir hakkı tekaddüm bah
şetmez. Meclisi idare banka· 
lar kanununda yazılı vazifeleri 
ifa etmek üzere aıası arasından 
seçeceği iki aza ile umumi mü
dürden mürekkep kendi mu
rakabesi altında üç kişilik bir 
idare komitesi teşkil eder. Bir 
azanın hastalığında veya her 
hanği bir içtimaa iştirak ede· 
miyecek bir mazereti vuku· 
unda o aza yerine vazife gör· 
mek üzere iki de yedek aza 
seçer. idare meclisi azalarının 
her birinin idare komitesin
den komitenin faaliyeti hak
kında her türlü malumatı iste
meğe ve münasip göreceği 

her nevi kontrolü yapmağa 
selahiyeti vardır. idare komi
tesi bil'umum mukarreratını 
satırlar arası açık kalmamak 
ve çıkıntı yapılmamak üzere 
bir defter yazarak her karar 
altını ayn ayrı imzalamağa 
mecburdur. 

Komitenin; ittifakla verdiği 
kararlar doğrudan doğruya; 

ekseriyetle verdiği kararlar 
idare meclisinin tasvibinden 
sonra infaz olunur. 41 inci 
maddenin eski şekli: Meclisi 
idare azası kendi işleri için 
ibraz etmeieri lazım ve mutat 
olan dikkat, basiret ve faali
yeti şirket işlerinde dahi ibraz 
ve sarfa mecburdurlar. Meclisi 
idare defatiri lazimeyi tutmak 
ve muayyen müddet zarfında 
sabık seneye ait mevcudat 
defterini bilanço, karuzarar 
hesabını bittanzim heyeti umu
miye içtimaından laakal bir 
ay evvel mürakiplere tevdi ve 
laakal sekiz gün evvel hisse
daranın enzarı tetkikine koy
makla mükelleftir. Meclisi ida
re her altı ayda bir şirketin 
matlubat ve duyununun bir 
hulasai hesabiyesini çıkarıp 
murakiplere verir. Her seneyi 
ıu.-ı..;.,. nil. ........ : .. ..1.. ı.a: ........ 

işbu esas mukavele~amenin sene nihayetinde içtima ede· 
her nevi tadilatı ve yeniden cek olan heyeti umumiyeye 
maddeler ilaveıi hakkında he- şirketin vaziyeti, hesabah ve 
yeti umumiyeye teklifatta bu- bilançosu ve meclisi idarenin 
lunur. Heyeti umumiyeleri iç· faaliyeti hakkındaki kanaat ve 
timaa davet ve işbu içtimala· mütaleatını havi bir rapor 
rın ruznamesini tanzim ve tes- takdim etmektir. Murakıplar 
bit eder. Heyeti umumiyenin esbabı mübreme ve müstacele 
l ilumum mukarreratını icra ve tahaddüsü halinde heyeti 
infaz hususunda meclisi idare umumiyeyi fevkalade olarak 
heyeti umumiyenin vekaletini içtimaa davete mecburdurlar. 
haizdir. Meclisi idare azasının Muaddel şekli: Murakıpların 
heyeti umumiyece azilleri ve vazifesi şirketin muamelatı 

icra ettikleri muamelatın heyet umumiyesını mueakabe ve 
umumiyece ademi kabulü ha- hesabatım tetkik ve teftiş ve 
Jinde üçüncü şahıslar tarafın· meclısi idare azasile müttefi
c.Jan iktisap edilmiş olan hu· kan bilançonun şekli tanzimini 
kuka halel gelmez. Muaddel tayin ve hisse senedatının va
şekli: Meclisi idare azası kendi ziyetini tesbit velhasıl şirketin 
işleri için ibraz etmeleri lazım menafiine muvafık r gördüğü 
ve mutat olan dikkat, basiret her nevi murakabe ve tefti
ve faaliyeti şirket işlerinde dahi şatı icra ve üç aydan fazla 
ibraz ve sarfa mecburdurlar. fasıla vermemek şartile zaman 
Meclisi idere lazım olan def· zaman şirket kasasını ve ku· 
terleri tutmak ve maayyen yut ve defatirini kontrol ede
olan müddet zarfında sabık rek mevcudun kuyudata mu
ıeneye ait mevcudat defterini vafakatını tesbit ve tanzim 
bilanço, karuzarar hesabını olunan üç aylık hesap hüla· 
tanzim ile heyeti umumiye salarını ve senelik bilançoyu 
içtimaından laakal bir ay evel tetkik ve idare meclisi azası
murakiplere tevdi ve laakal nın kanun ve şirket mukave-
15 gün evvel hissedarının tet· lenamesi hükümlerine tama· 
kikine arzetmekle mükelleftir. men riayet eylemelerine neza· 
Meclisi idare her üç ayda bir ret ve kanuni müddetler içinde 
şirketin alacaklarının ve borç· toplanacak olan umumi heyt"
larının bir hesap hulasasını te şirketin vaziyeti, hesabı ve 
ve yıl sonlarında s~nelik bi· bilançosu ve idare meclisinin 
lançosunu tanzim ederek he· faaliyeti hakkındaki kanaat 
yeti umumiyece tayin edilmiş ve mütalealarmı havi bir rapor 
olan murakiplere verir. Mura- takdim etmektir. Murakipler 
kipler tarafından tasdikli üç mübrem ve müstacel sebeple· 
aylık hulasaları taalluk ettiği rin tahaddüsü halinde umumi 
devrenin hitamından iıibaren heyeti fevkalade olarak içtimaa 
nihayet üç ay zarfında ve se- davete mecburdurlar. 
nelik bilançolarla karuzarar 82 inci maddenin eski şek· 
hesaplarını da heyeti umumi· li: Her altı ayda bir şirketin 
yenin toplanma tarihinden iti· mevcudat ve duyunatını gös
baren bir ay icinde şirketin terir meclisi idarece bir hu
mali, iktısadi vaziyetile yapı- lasai hesabiye tanzim edilerek 
lan muamelatın hulasasını gös· murakıblere verilir. Bundan 
teren idare heyeti ve murakip başka her sene nihayetinde 
raporlarile birlikte maliye ve bir mevcudat ve müvazene 
lktısat Vekaletlerine fgönderir. defteri tanzim edilir. Mevcu· 
Hesap hulasalarını ve bilanço- dat ve müvazene defteri bi· 
larını ayni müddet içinde biri lanço, karuzarar hesabatı, he
resmi gazete olmak üzere en yeti umumiye · içtimaı için ta
az iki gazete ile neşir ve ilan yin olunan iÜnden laakal bir 
ettirir. Amortismanlar için mü· ay evvel murakıplerin nazarı 
nasip şekil ve sureti ve ihti- tetkikine arzolunur. İşbu he· 
yat akçesi miktarını tayin ve sabat meclisi idare tarafından 
temettüatın sureti tevziini tes· heyeti umumiyeye takdim 
bit ve heyeti umumiyeye tek· olımur. Hissedaran yevmi iç.
lif eder. işbu esas mukavele- timaa tekaddüm eden onbeş 
namenin her nevi tadilatı ve gün zarfında şirket merkezine 
yeniden maddeler ilavesi hak· müracaatle mevcudat ve mu· 
kında heyeti umumiyeye tek· vazene defterini, karuzarar 
lifatta bulunur. Heyeti umumi- hesabını ve bilançoyu mura· 
yeleri içtimaa davet ve işbu kıpler ve meclisi idare rapor· 
içtimaların ruznamesini tanzim !arını tetkik ve bir suretlerini 
ve tesbit eder. Heyeti umumi· ahzedebilirler. Muaddel şekli: 
yenin bilumum mukarreratını Her üç ayda bir şirketin 
icra ve infaz hususunda mec- mevcudat ve duyunatım gös
lisi idare heyeti umumiyenin terir meclisi idarece bir hü· 
vekaletini haizdir. Meclisi ida- lasai hesabiye tanzim edilerek 
re azasınm heyeti umumiyece murakıblere verilir. Bundan 
azilleri ve icra ettikleri mua· başka her sene nihayetinde 
melatın heyeti umumiyece ade· bir mevcudat ve müvazene 
mi kabulü halinde üçüncü şa· defteri tanzim edilir. Mevcu
hıslar tarafından iktisap edil· dat ve müvazene defteri bi· 
miş olan hukuka halel gelmez. lanço, karuzarar hesabatı, lıe-

50 inci maddenin eski şekli: yeti umumiye içtimaı ıçın 
Murakiplerin vazifesi şirketin tayin olunan günden laakal 
muamelatı umumiyesini mura· bir ay evvel murakıblerin na· 
kabe ve hesabatını tetkik ve zan tetkikine arzolunur. L İşbu 
teftiş ve meclisi idare azası hesabat meclisi idare tarafın
ile müttefikan bilançonun şek· dan heyeti umumiyeye takdim 
li tanzimini tayin ve hisse se- olunur. Hissedaran yevmi 
nedatının vı.ziyetini tesbit içtimaa tekaddüm eden onbeş 
velhasıl şirketin menafiine gün zarfında şirket merkezirıe 
muvafık gördüğü her nevı müracaatla mevcudat ve mü-

sabını ve bil5nçoyu mürakıp· 
ler ve meclisi idare raporla
rını tetkik ve bir suretlerini 
ahzedebilirler. 

83 üncü maddenin eski 
şekli: Şirketin masarifi umu· 
miyesile ba mukavelename mü
düriyete veyahut herhangi bir 
vazifeye memur edilen kimse· 
lere umumi veya hususi te· 
mettünttan tahsis edilen yüz
deler ve muhtelif amortisman 
bedelleri gibi şirketçe tediye 
veya tefriki mecburi olan me
baliğ şirketin hesap senesi 
nihayetinde tanzim olunan se· 
nelik mevcudat ve müvazene 
defterinde tesbit olunan hası· 
latından badettenzil baki ka
lan miktar temettüatı safir~yi 
teşkil eder. Bu suretle hasıl 
olacak temettüatı safiyenin ev· 
vela yüzde (10) ihtiyat akçesi 
tahsis ve saniyen itfa edilme· 
miş olan hisse senetlerinin be
delle!i tesviye olunan kısmına 
yüzde (6) nisbetinde birinci 
temettü itasına kifayet edecek 
meblağ ifraz edildikten sonra 
baki kalan kısmın yüzde onu 
müessislere, yzüde onu meclisi 
idare azasına, yüzde beşi 
meclisi idarenin tesbit edeceği 
şekilde ikramiye olarak me· 
murine ve umuru hayriyeye 
yüzde yetmiş beşi ikinci his· 
sei temettü olarak hissP. senet
leri eshabına tevzi edilir. Mu· 
addel şekli: Şirketin masarifi 
umumiyesile bu mukavelename 
müdüriyete veyahut her hangi 
bir vazifeye memur edilen 
kimselere umumi veya hususi 
temettüattan tahsis edilen yüz· 
deler ve muhtelif amortisman 
bedelleri gibi şirketçe tediye 
veya tefriki mecburi olan me· 
baliğ şirketin hesap senesi 
nihayetinde tanzim olunan se· 
nelik mecudat ve müvazene 
defterinde tesbit olunan hası· 
!attan badettenzil baki kalan 
miktar temettüatı safiyeyi teş· 
kil eder. Bu suretle hasıl ola· 
cak temettüatı safiyenin evve
la yüzde (10) ihtiyat akçesine 
ve yüzde (5) muhtemel ıarar· 
lar karşılığına tahsis ve sani· 
yen itfa edilmemiş olan hisse 
senetlerinin bedelleri tesviye 
olunan kısmına yüzde (6) nis· 
betinde birinci temettü itasına 
kifayet edecek mebaliğ ifraz 
edildikten sonra baki kalan 
kısmın yüzde onu müessislere, 
yüzde onu meclisi idare aza
sına, yüzde beşi meclisi ida· 
renin tesbit edeceği şekilde 
ikramiye olarak memurine ve 
umuru hayriyeye, yüzde yetmiş 
beşi ikinci hissei temettü ola· 
rak hisse senetleri eshabına 
tevzi edilir. 

87 inci maddenin eski şekli: 
83 üncü madde mucibince te· 
mettüatı seneviyeden müfrez 
mebaliğin terakümünden hasıl 
olan adi ihtiyat akçesi şirke· 

tin muhtemel zararlarına kar· 
şılık olarak hıfzolunur. Bu su
retle teraküm edecek olan 
meblağ şirket sermeyesinin 
yüzde ellisine müsavi raddeye 
baliğ oldukta artık ihtiyat ak
çesi ifrazına devam edilmez. 
Şu kadar ki; bu miktara baliğ 
olduktan sonra sarfiyat icrasile 
ihtiyat ahçesinin miktarı te
nezzül edecek olursa tekrar 
temettüattan tevkif icra edile
cektir. Muaddel şekli: 83üncü 
madde mucibince senevi te
mettülerden ayrılan mebaliğin 
terakümden mütehassıl adi 
ihtiyat akçesi ile muhtemel 
zararlar karşılığı namı altında 
ayrıca bir hespta tutulacak 
olan paralar şirketin muhtemel 
zararlarına karşılık olarak sak-
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Ozum sahşları 
Ç. Alıcı K. S. 
19 Ş. Remzi 12 25 
76 D. Arditi 9 75 
56 Ş. Riza ha. 13 
46 inhisar 8 75 
32 Alyoti 11 75 
27 Ka. Taner 12 50 
29 M. B. banka. 14 
18 F. z. Abdul. 12 625 
4 P. Paci 9 50 
4 Vitel B 50 

311 Yekun 
426761 Eski satış 
427072 U. satış 

K. S. 
13 25 
9 75 

13 
9 

12 25 
12 50 
1'4 
12 15 
9 so 
B 50 

Zahire sahşları 
Çu. Ginsi K. S. 
497 Buğday 6 

14 Arpa 3 875 
12 Fasulya 8 75 

190 B. Pamuk 37 
492 Ken. Pala. 260 

Kavak ağacı 

K. S. 
7 25 

3 815 
8 75 

42 
450 

yetiştirilecek 
VekAletten bir tarifname 

gelmiştir .. 
Ziraat Vekaletinden vilayete 

gelen bir tamimde köylerde 
kavak fidanı ekilmesine ehem· 
miyet verilmesi bildirilmiştir. 
Kavak fidanlarının nasıl eki· 
leceği, bakım ve yetiştirme 
usulleri hakkında bir tarifname 
gelmiştirtir. 

Bu tarifnamede fidanların, 
ziraat v~ belediye fidanlıkla· 
rında nasıl yetiştirileceği de 
izah edilmiştir. Kavak ağacı, 
çok çabuk büyür ve çok para 
eder. Vilayetin her yerinde 
bol şekilde kavak yetiştirilmesi 
için derhal hazırlıklara baş· 
!anacaktır. ·-

434 

437 

441 

~42 

443 

~47 

~48 

149 

451 

~53 

~54 

~55 

455 

~59 

242 

~60 

169 
muhtemel zararlar karşılığı ih· ~70 
tiyatlar yekunu tediye edilmiş 
sermeyenin tamamına müsavi ~72 
oluncaya kadar ayrılır. Ondan 
sonra ayrılmaz. Ancak zarar ~89 
tahakkuk ettiği zaman karşı· 
lıktan mahsup olur.acarı nis· ~90 
bette yenieen temettüattart 
tevkifat icra olunur. ~91 

90 ıncı maddenin eski şekli: ~9J 
ihtiyat akçesi behemehal nakit 
olarak hıfzolunacak ve bu nakit ~94 
Ticaret Vekaletince kabul olu· 
rıacak emin bir müesssesei ma· 
liyeye tevdi olunacaktır. ihtiyat 
akçesinin her zaman nakte ka· 
bili tahvil Devlet veya Türk 
şirketleri Esham ve tahvilatı 

iştira edilmek suretile de ten· 
miyesi caizdir. ihtiyat akçesi 
ve amortisman bedeli olarak 
ayrılan mebaliğin balada tayi11 
olunan suretlerden birile isfr 
malinı heyeti idare tayin eder· 
Fevkalade ihtiyat akçesini he· S1 
yeti idare münasip göreeekİ 
şekil ve surette istimale seli• S1 
hiyettar hatta bir devrei hess· ~2 biyenin hasılatı hisselere te: 
mettü tevziine kafi gelmedi~ s2 
takdirde fevkalade ihtiyat a~ 
çesinin de bu hususta istimsh S2 
caizdir. Fevkalade ihtiyat ak 
çeti tedrici surette sermayeni" S2 
itfası için dahi istimal oluns· 
bilir. Muaddel şekli: lhtiy•t S2 
akçesinin nakit olarak muh•' 
fazasında veya derhal nakte s2 
çevrilmesi kabil devlet tahvil· s2 
lerine veya milli şirketler e5' 
hamına tahsisi ile temniyet h~' s

3 susları meclisi idarenin takdS 
rine mevdudur. Ancak 19.3 S3 
senesinden itibaren ayrılan ih' 
tiyat akçeleri Maliye Vekile' S4 
tince muvafakat edilecek de~" 
let dahili istikraz tahvilatıo' Sq 
veya bu tahviller derecesinde 
faiz getiren diğer menku! kıf. 
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~ A tam bankasından·.' 552 Karşıyaka osmanzade rahmi 2 6 ,, 208 45 parsel 35, 1-3 hissesi a V e bey s. ada 108 parsel 1 843 Ahmet ağa m. şadırvanaltı ada 2'9 

as No. Yeri No. Nev'i Depozitosu 554 Karşıyaka osmanzade şimendi- 97 ,, 204 35 parsel 20• l-3 hissesi 
J:,ski Y. M2. fer sokak ada 113 parsel 31 844 Ahmet ara m. şadırvanaltı 49.da 269 

2
2
41 Karşıynka alaubey celal sok. 72 78 ev 90 1 3 1185 95 parsel 21, 1-3 hissesi 
14 , 

360 
555 Karşıyaka osmanzade ziya bey 3-5 - 11 846 Birinci kara taş postacı Ali Riza ef. 

Turan menemen sokak 17 218 ev ı 15 
330 B 25 sokak ada 99 parse s. ada 608 parsel 6, 35-8() hissesi 

ayraklı kanarya ,, 4 4 ev d b 8 14 358 22 
355 Karşıyaka alaybey hengam so. 36 11 ev 360 556 Karşıyaka osmanza e ziya ey ,, 852 Güneş mah. 2 nci hacı Süleyman sokak ,, 4-2· " \'.e a~lJ.t 70) 
426 " ,, ·mirat sokak 44-1 25-1 arsa 174 . .50 15 sokak ada 100 parsel 9 ada 194 parsel 2 1-2 hissesi 

ada 17 parsel 6 557 Karşıyaka osmanzade reşadiye 82 " 140 13 853 Güneş mah. ikinci hacı Süleyman ,, yahuthQllede. od~ 3, 
427 K k l b ld""k 106 108 1 197 25 cad. ada 113 parsel 11 ada 197 parsel 13 4·11 hissesi arşıya a a ny ey na o en · ,, 149 O 

tramvay cad. ada 13 parsel 5 559 Karşıyaka osmanzade reşadiye 76 " 1 858 Bornova eski havra yeni yıkık minare 26 ev 
428 Karşıyaka alaybey hayal çık- 8 16 ,, 115 10 çıkmazı ada 113 parsel 13 s. 40·160 hissesi 12 sehim itibarile 

mazı ada 5 parsel 5 561 Karşıyaka osmanzade reşadiye 64 " 690 45 865 Toraman mah. cedit sokak 
429 Karşıyaka alaybey naldöken 114-1 ,, 324.25 40 çıkmazı ada 113 parsel 5 ada 411 parsel 13, 12·24 hissesi 

tramvay cad. ada 13 parsel 9 562 Karşıyaka osmanzade ruşen 14 10 ,, 3116 125 867 Güzelyurt hacı Süleyman sokak 
430 Karşıyaka alaybey naldöken 113,115,109 ,, 352.50 35 sokak ada 108 parsel 8 ada 198 parsel 6, 8-24 hissesi 

tramvay cad. ada 14 parsel 19 566 Karşıyaka osmanzade reşadiye 35 31 ,, 1443 85 871 Birinci aziziye debağ Ahmet soka~ 
431 Karşıyaka alaybey yalı cad. 221 215 ,, 987.25 150 cad. ada 100 parsel 10 

1 
!
5 

3·8 hissesi 
ada 13 parsel 19 572 Karşıyaka osmanzade mabet 8 8 ıı 1854. 872 Birinci karataş icadiye sokak 

434 Karşıyaka alaybey şad·ıye so. 14-12 15 16 270 50 35 sokak ada 109 parsel 14 - " . 43 50 ada 605 parsel 20. 35-56 hissesi 
ada 26 parsel 7 573 Karşıyaka osmanzade2 nci aydın 19 18 ,, 8 · 

437 Karşıyaka alaybey naldöken 81,83 79 ,, 384 50 s. ada 100 parsel 12 874 Giineş mah. azizler sokak 
tramvay cad. ada 26 parsel 11 574 Karşıyaka osmanzade 2 ci aydın 29 6 ,, 546. 35 ada 197 parsel RO, 3.48 hissesi 

441 Karşıyaka alaybey piliç 10,12,16 18 
11 

696 55 s. ada 99 parsel 5 881 ikinci Süleymaniye yüzbaşı Hasanağa 41 taj " 
so. ada 20 parsel 1 575 Karşıyaka osmanzade reşadiye 58 60 ,, 930. 65 sok. ada 132 parsel 15, 3-8 hissesi 

442 Karşıyaka alaybey cihan so. 5 7 ,, 1514.50 125 sokak ada 109 parsel 10 883 ikinci Süleymaniye kiremitçi sokak 
ada 20 parsel 14 576 Karşıyaka osmam.ade reşadiye 36 36 ,, 877,50 70 ada 166 parsl 7, 128-256 hissesi 

443 Karşıyaka celalbey naldöken 120 116 11 569 120 sokak ada 101 parsel 12 887 Karşıyaka Osmanzade reşadiye cad. 51 tarla 777 m2. 62 
tramvay cad. ada 13 parsel 11 577 Karşıyaka osmanzade re.şadiye 39 31-2 11 1257. 50 ada 112 parsel 13 

447 Karşıyaka alaybey suzan so. 5-2 9 ,, 518 40 sokak ada 100 parsel 17 888 Karşıyaka osmanzade Ziyabey sokak 15 ,, 1830 ,, 95 
ada 16 parsel 22 592 Karşıyaka alaybey mehtap 27,29 2911 484. 35 ada 119 par sel 10 

448 Karşıyaka alaybey fenerci so. 8-10 2 ,, 1347.50 100 so. ada 16 parsel 35 889 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 
ada 14 barsel 2 608 Tepecik sürmeli sokak 89 89 11 ar. 185. 10 ada 27 parsel 2 

149 Karşıyaka alaybey han so. 18-20 14 ,, 322.50 25 1-2 hiss si 890 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 
ada 14 parsel 6 627 Karataş icadiye sokak 28 11 ev 35 ada 28 parsel 11 

451 Karşıyaka alaybey çakıcı so. 18 18·1 ,, 154.25 20 8-40 hissesi 891 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 
ada 9 parsel 4 633 Birinci aziziye m. kırım sokak 47 ,, ar. 136. 12 ada 25 parsel 16 

\53 Karşıyaka alaybey suzan 11 9·3 23-1 ,, 196 15 3-4 hissesi 892 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye S. 37 31-1 11 5075 305 

45 ada 16 parsel 15 642 Dördüncü sultaniye Eşref - taj 48 42 ev 162. 10 ada 100 parsel 11 
4 Karşıyaka alaybey piliç 11 24-26 22 96 50 5 d 10 ı 10 3 8 h. · 37 ı 2669 160 " · paşa a a parse ' · ıssesı 893 Karşıyaka Osmanzade ,, sok. 41 tar a 

ada 20 parsel 9 d 36 30 
155 Karşıyaka alaybey han so. 2 2 647~Dolaplıkuyu m. olnplıkuyu so. es.54 62 11 . ada 110 parsel 2 

-1 11 392 25 ada 4 7 4 parsel 1 O, 8-16 hissesi 894 Karşıyaka Osmanzade ,, sok. 43 37-1 ,, 2655,50 135 
ada 15 parsel S k 80 5 1S6 K k b 1 3 50 

649 Dayıemir m. yeldeğirmeni çı mazı 94 11 • ada 11 O parsel 19 
arşıya a alay ey cihan so. 589 50 l 15 ı 2 h" · 

ada 16 parsel 20 " · ~da 87 parse ' - ısscsı 895 Karşıyaka Osmanzade ,, sok. 45 37-2 ,, 1548 130 
459 Karşıyaka alaybey süreyya so. 15 15 7 3 50 70 667 Biri ci sultaniye havai geçidi 22-1 arsa 62-50 2 ada 110 parsel 18 

ada 26 parsel 9 " 
1 

· ada 45 parsel 11, 1-2 hissesi 896 Karşıyaka Osmanzade ,, geçidi 3 41-2 ,, 4083 100 
~42 K 175 653 3üncü karataş asansör so. taj 19-2 arsa 10 ada 110 parsel 14 

arıyaka alaybey celalbey 76-76.1 82,84 ev d 655 ı 19 
ada 19 parsel 8 a a par~e 898 Karşıyaka Osmanzade ,, sok. 31 27 arsa 348 

q60 Karşıyaka alaybeyyah 205,207,209 211-209arsa 1099 220 658 Burnava yaka mevkii ikinci yaka s. 50 ev 20 ada 100 parsel 19 103,50 1,-
cad. ada 13 parsel 23 731 Birinci karataş nıansurzade yokuşu taj 1 ev 100 899 Karşıyaka Alaybey şimendifer cad. 45 59 ,, 

169 K k 1 b h 20 ada 706 parsel 11, 1-2 hissesi ada 36 parsel 38 arşıya a a ay ey mı.: tap so. 18 23 arsa 309 
. ada 35 parsel 12 675 Kadiriye.m. mescit ..so . .3·4 hissesi 30-36 ev ar. 360. 12 903 Karşıyaka donanmacı ma. Şayeste S.74 60·111 920,60 135 

170 Karşıyaka alaybey piliç so. 23 27 66 4 676 11 m. kireçli sokak 3-4 hissesi - 3 ev 11 153. 10 ada 54 parsel 8 
ş ada 34 parsel 8 ,. 677 Orhaniye m. yokuşbaşı taj 19 13 ev 72. 20 905 Karşıyaka donanmacı Ma. Fadıl l 7 19 ,, 2140 430 
i 472 Karşıyaka alaybey sevda so. 8 4 8 1 ada 101 parsel 56, 56-64 hissesi bey S. ada 76 parsel 4 

ada15 parsel 38 " 679 Fatih m. mehmet ağa sokak 94,98 86 ev 15 909 Karşıyaka Osmanzade şimendi- 123·137 tarla 3898 155 
q89 Karşıyaka alaybey hamamcı 2,4,6,8, ,, 411 35 ada 493 parsel 13, 1-4 hissesi fer S. ada 112 parsel 6 157,63,73 

· so. ada 44 parsel 16 690 Karşıyaka osmanzade yaşaroğlu s. 13 arsa 702 70 910 Karşıyaka Osmanzade demiryolu 7 57 arsa 553 15 
49() Karş1yaka alaybey alayemini 7 1 ,, 41 2 ada 117 parsel 11 çıkmazı ada 112 parsel 6 

0 çıkmazı ada 44 parsel 28 70'/. Hatuniye m. dellalbaşı sokak taj 2 ev 290 300 914 Karşıyaka Osmanzade Tahirbey 5 24 ,, 1520 
~91 Karşıyaka alaybey naldöken 21-13 17 11 1113 170 ada 382 parsel 38, 320-640 hissesi sokak ada 106 parsel 3 

i: q tramvay c. ada 44 parsel 33 702/1 Hatuniye ın. dellalbaşı sokak taj 4 ev 290 300 915 Karşıyaka Osmanzade Soukkuyu 9 
it 93 Karşıyaka alaybey sütçü so. 2·4-6 25 ,, 176 15 ada 381 parsel 38, 320-640 hissesi Bostanlı çıkmazı, ada 148 parsel 36 
it ada 44 parsel 8 702/2 Hatuniye m. dellalbaşı sokak taj 6 ev 290 3CO 917 Karşıyaka donanmacı M. Ay· 24 34 arsa 544 

194 Karşıyaka alaybey sezai so. 12, 14 12 ,, 910 75 ada 382 parsel 38, 320-640 hissesi doğdu sakak ada 86 parsel 9 
S ada 44 parsel 6 712 Kestelli m. kahraman sokak es. 22-2 24 oda 20 10 921 Karşıyaka Osmanzade Nazlı 32 40 ,, 248,50 25 
07 Karşıyaka donanmacı mah. 27 41 ,, 152 35 ada 192 parsel 78, 1-2 hissesi sokak ada 89 parsel 12 

t So nuhbey sok. ada 79 parsel 9 71:) Kestelli m. kahraman sokak 28-3 30 arsa 22 1 925 Köprü iskelesi çıkmezı tramvay cad. 600 arsa 172.50 295 
9 Karşıyaka donanmacı mah. ay- 20 30 ,, 602 75 ada 192 parsel 82, I-24 hissesi ada 791 parsel 36 119.50 

S doğdu so. ada 86 parsel 7 715 Kestelli m. ikiçeşmeli caddesi 168,170 ev ve 81,50 170 934 Güzelyurt m. azizler sokak, Ye. 65,67,69taj.81,83ve42 180 
12 Karşıyaka osmanzade m. tank 17 15 " 740 60 ada 190 parsel 8, 32-72 hissesi 182-184 dükkan ada 201 parsel 2 85 iki dükkan 

S sokak ada 102 parsl 1 · 716 istiklal m. gündüz sekak taj 16,18,20 ev 98 120 19475806-26127360 hissesi 
l3 Karşıyaka osmanzade tank 11 9 ,, 257 35 ada 386 parsel 22, 35-64 his. ye: 16,16-1,16·2 938 Güzelyurt m. Türkpazarı sokak 32 taj 40 diikkan 5.50 45 

S bey s. ada 97 parsel 21 720 Tepecik sakızlar sokak 38 arsa 20 ada 199 parsel 2 • 
14 Karşıyaka osmanzade tank 15 13 11 1-i6 15 728 Birinci ve ikinci kordon 484,501-332,273 ev ve dükka.n970 596208·808704 hissesi 

S bey s. ada 97 parsel 19 1-3 hissesi 940 Güzelyurt m. azizler sokak 13,15,17 iki ev 204 50 
15 Karşıyaka osmanzade tarık 7 5 ,, 229,50 25 735 Karataş irfan sokak 9-80 hissesi 24 24 ev 2 ada 199 parsel 16,75-528 hissesi 

r. S bey s. ada 97 parsel 23 7 50 ikinci süleymaniye kiremitçi s. 6 taj 8 arsa 406 6 941 Birinci .kar ataş icadiye sokak 16 16 
~ 16 Karşıyaka osmanzade tank 8,14 8-2,10 ,, 1295 130 ada 166 parsel 8, 128-256 hissesi 5-11 hissesi 
~- S bey s. ada 96 parsel 17 756 ikinci süleymaniye mısırlı cad. bila no. ,, 195 6 959 ikinci karataş tramvay caddesi 274 304 
i· 19 Karşıyaka osmanzade tank 28 24 ,. 1144 110 ada 154 parsel 17, 3-4 hissesi 1-4 hissesi 

• S bey s. ada 103 parsel 14 768 Toraman mah. cedit sokak 16 taj ev 42 3 :981 Güzelyurt m. azizler sokak 
2o Karşıyaka osmanzade tarık 24 22 ,, 243 25 ada 411 parsel 19, 28-80 hissesi ada 199 parsel 17,15-36 hissesi 

S bey s. ada 101 parsel 6 774 Güzelyurt m. şan çıkmazı sokak 29 ev 50 984 Köprü iskele tramvay caddesi 
21 Karşıyaka osmanzade yalı 188 168·1 ,, 795.50 320 ada 199 parsel 77, 2.14 hissesi ada 791 parsel 39 

S cumhuriyet cad. ada 96 parsel 6 777 Güzelyurt m. ikiçeşmelik c~d. . 4,6,8 kahve, yahudi- 150 1004 Birinci karalaş postacı Ali Riza s. 25 taj 29 ev 
22 Karşıyaka osmanzade reşadi- 49 41 ,, 533 45 ~da 203 parsel 64, 2-16 hısscsı hane, fırın ada 608 parsel 11, 392-1334 hissesi 

S ye sok. ada 110 parsel 16 779 ikinci süleymaniye m. yüzbaşı Hasan 55-57 ev; bahçe 80 1013 Ayavukla Rana sokak 39 
23 Karşıyaka osmanzade reşa- 29-2 25-2 ,. 553.50 35 ağa s. ada 142 parsel 13, 46080-371640 his. arsa 7-96 hissesi 

s
2 

diye s. ada 100 parsel 23 789 Birinci karataş teşvikiye so~ak _5, 5-1 9 taj ev 150 1026 Ayavukla hirinci azizler Rana s. 14,16, taj 10,12 iki ev 51 
,.. 4 Karşıyaka osmanzade reşa- 14 12 ,, 859 130 ada 601 parsel 3, 35-64 hıssesı 6,32 hissesi 

s
2 

diye s. ada 97 parsel 14 804 Güzelyurt mah. gebeş s~kak. biliı no. ev ve avlu 10 1030 Karataş tramvay caddesi 103,103-1,103-2 ev ve dükkan 46 
S Karşıyaka ozmanzade Tahir 1 28 ,, 1693 101 ada 201 parsel 6, 2·8 hıssesı 21-48 hissesi 

si'\ bey s. ada 106 parsel 1 807 Hasanhoca mah. Osmaniye ~· . 24 taj mağaza 120 1097 Karşıyaka Bahariye m. hafız ef. s. 8 10 ev 
<.6 Karşıyaka donanmacı m. ay· 7 9 ,, 540 35 a~~ 3~3 .. parsel ?6, 14-24 hısksesı . 

20 
ada 165 parsel 8 

s
3 

dırı sokak ada 105 parsel 8 815 Bırıncı suleymanıye aras soka· ye. 23-37 taı ev 1127- A. Ahmetağa m. kaymakam Nihatbey C. 34·29,84 dükkan 300 
1 Karşıyaka osmanzade 2 ci ay- 11 24-1 ,, 80 7 ada 596 parsel 1 ada 207 parsei l 3 34-30.86 

S" dın S. ada 100 parsel 16 821 Giizelyurt mah. gebeş sok~k . 14-16 taj ev 3o 1128 Ahmetağa m. kaymakam Nihatbey C. 34·27,80 
-1,l Karşıyaka osmanzade 2 ci ay- 5 30 

11 
250 15 ada 199 parsel 90, 7-48 hıssesı ada 207 parsel 11 

S<t dın s. ada 101 parsel 21 837 Güzelyurt m. hacı sülcy~~n .sokak 22 oda 25 Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe~in 
1 Karşıyaka baha ·y hafız 18 20 212 25 ada l98 parsel 7, 3-5 hısscsı k · } ··d k ·· l 1 "30 4 1937 C - -rı e m. " 

9 
G·· h 1. .k k k t . 4 l l 23 60 veya ta sıt e o enme uzere sa ış arı - - " uma gunu 

efendi s ada 166 parsel 9 83 uneş ma . gc ıncı so a a1 , · ev . . l d·ı k l 
Sq5 Karşıyaka bahriye abacı so- 21 2 50 ada 196 parsel 8, 28-48 hissesi . saati onda ıhalesı yap.• mlak kd·ay ı e lartdırma~a oknu ~u~tur. 
S ada 163fparsel 16 " 

486
·
50 

840 Güneş mah. bcrbenade sokak ada 51 ev 8.S stekli olanların hıza arın a yazı ı epozıto a ç~sını veznc-
46 Kar§ıyaka osmanzade y•c:ıır 197 parsel 76, 4203-7776 hissesi mize yatırarak artnmaya girmeleri ve yanlarında bırer fotograf 

.....- · · · " olunur 14 - 25 1137 

,. 13 ıt 

ev 5 

it 1\ l~ 

y 39 eVı 

2Qı 

taj 4 arsa 

16 ,, ve oda 10ı 

51 ev 

17 taj ,,, 150; 

20 " 
10 

20 

6 arsa 2 

14-2 arsa - 20 

· 27 arsa 486 50 

17-17 " 225.)0 25 

30 

95 

tarla 1939 10 

50 

ev 155 

" 
250 

23 11 " 30 

600 arsa 210,50 240 

6 

100 

" 200 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri ~ A. Kemal Tonay 1 
ROY ALL NERLANDAIS - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları ~ 

KUMPANYASI = - - Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
11

SATURNUS,, vapuru 10 _ R-J1 e:d1 a N a a ~ d6 ç = = (Verem ve saire) ~ 
Nisanda limanımıza gelip AMS- . lfll a m Q o lbll ~ u u e l6 a ifil ç a IF Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ında 30 sayılı ~ 
TERDAM, ROTTERDAM ve :5 - - ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akıam saat 6 ya ~ -- ~ 

aHlaAcMakBtıur.RG limanları için yük _--s ıh hat E h . = = kadar hastalarını kabul eder • fii - •. nıııııııırıııııııımıııııııırıııımııııııııtırllllllllilllll Telefon: 4115 111111~ 

"TRiTON,, vapuru l8 ni- eza an esı fstanbuf jandarma satın alma komisyo11 

sanda limanımıza gelip yükü-
nü tahliyeden sonra BURGAS, = nandan: 
VARNA ve KôSTENCE li- - nde bulUDUf. - Cinsi )liktarı 

Kilo 
10000 
8000 

Tahmin bedeli İlk teminat 
Lira Lira manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LiNEIN KUMPANYASI 
"GUNBORG., vapuru 26 

nisanda ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve ISKAN
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. ---
SERVİCE MARITIME RO· 

UMAIN 
"ALBA JULIA,, vapuru 21 

nisanda gelip PiRE, MALTA 
ve MARSiL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 19 
Mayısta gelip MALTA, CE
NOV A ve MARSIL YA liman· 
Harı için yolcu alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla taf silat.ıiçin ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 
DIE:.ISllBllE!:llll• .... Dm ..... 

W. F. H. VAN-1! 
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 
HAMBURG 

" X ., vapuru 26 nisan
da beklenilmektedir. RO
TTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LI
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"E...\ECUTIVE., vapuru 9 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

"E...\CHANGE., vapuru 15 
nisanda beklenilmektedir. NE
VYORK için yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
PiRE AKTARMASI SE

Ri SEFERLER 
"EX CALIBUR,, vapura 9 

nisanda PiRE den BOSTON 
ve NEVYORK a hareket ede
cektir. 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE - BOSTON 16 gündür 
PIRE - NEVYORK 18 ,, 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN. BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru ma-

yısta beklenilmektedir. KÖS
TENCE, SULINA, KALAS, 
ve bütün TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG· 
ROISE MARITIME 

"SZEGED,, 19 nisanda bek-
lenilmektedir. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TİSLA VA LİNZ ve Vl-
YANA limanları için yük ka
bul eder. 
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Olivier ve "UM DAL,, Umu-

ş.. kA mi Deniz Acenta-
Manisa Karaoğ
lanlı Köy muh· ure ası lığı Ltd. 

v apu~i~~~ntası Hellenic Lines tarlığından: 
Köyümüzde yapılmakta olan 

Tel. 2443 Lı•mı•ted beş dershaneli okul binasının 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

"GRODNO .. vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala-
caktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT.. vapuru ni~ 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta m es' u
livet kabul etmez. 
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NA, KÔSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAILE liman-
ları için yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,. 

' 1 HOLLANDİA,, :vapuru 7 
8 Nisan beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük J 
alacaktır. 

"BELGION., vapuru 30 
Nisan yahut 1 Mayıs bekle
oi)mekte ROTTERDAM, HAM
BURG ve ANVERS limanlan 
için yük alacaktır. 

PHELPS LiNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRET AGNE,, vapuru 8 

Nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"ARYLENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"JACOB CHRiSTENSEN,, 
vapuru 15 Mayıs beklenil
mekte NEV-YORK limanı 
ıçin yük alacaktır. 

ahşap taban, tavan, kapı, pen-
çere yalınız salon ve iç mer
diven beton armt ve iç sıvası 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Talip olanlar 18·4-937 Pazar 
günü ihale edileceğinden yüz
de yedibuçuk teminat akçele
rile beraber ayni günde köy 
ihtiyar meclisi dairesine gelme
)(!ri ilan olunur. Yukarıda zik
redilen işler isteklilere göre 
ayrı ayrı da verilebilir. 
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Refik Lütfi Oı· 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 
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Kundura vaketası 16400 1230 
32600 2445 

1 - Parası vekiller heyeti kararilc 937 büdçesinden verilmek nzert 
r.in i miktarı tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı ve enafııı• 
uygun iki kalem kundura malzemesi 30·nisıın-937 cuma günü saat 15 J~ 
İstanbul Gedikpaşa jandarma dikim e,·i binasındaki j. satın alma komil' 
yooımda kapalı zarf eksilınıesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamr. lıer gün koıni~yonda görülebilir. Veya yüz altroı~ 
üç kuruş bedelle adı geçen komi11vondan aldınlabilir. 

3 - hteklil crin 2490 sayılı. kanunda yazılı evrak ile teklif mek· 
tublarını ve ilk tt• ıııinat uıakbuzlarını cksiltnıe günü ııaat H de kad•f 
komi~yonn vermclni l ii1.ınıdır. 2013·1139 ] ) 18 22 27 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıflığı içirı 

bez ile 9600 metre elbise torbalığı bez 26 Nisan 931 
pazartesi günü saat 15 te lstanbul Tophane satırı 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılıs· 
caktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 19516 lira olup il~ 
teminatı 1463 lira 70 kuruştur. 

3 - Yatak kılıflığı ayrı ve elbise torbalığı ayrı olarak ihale 
edilecektir. 

Şartname ve nü mu nesi Tophane satın alma ko· 
misyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmey~ gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel Tophane satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 9 14 1~ 24 1104 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 1117 
1 - Tayyare alay ihtiyac1 için 445 lira 55 kuruş bedel ke· 

şifli çamaşır kaynama kazanları açık eksiltme suretile 
yaptırılacaktır. 

2 - ilk teminat parası 33 lira 42 kuruştur . 
3 - ihalesi 26/4/937 pazartesi günü saat 11 de Mst. Mv· 

sat. al. ko. da yapılacaktır. 
4 - Keşif, resim ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma ko' 

misyonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı o)ms· 

)arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncii maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektupları ihale saıl' 
tından bir saat evel komisyona vermeleri. 10 14 20 2S 

Devlet demiryollarından 
Bornova Mersinli civarında ve Cihan oalu Rifatın icarı al· 

b 

tındaki 103J80 metre murabbalık arazi üç sene müddetle ve 
açık artırma şartile 30/4/37 cuma günü saat 15 te İzmit Al· 
sancak 8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. Mu· 
hammen üç senelik kira bedeli 75 liradır. İsteklilerden °~ 
7,5 nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe 

manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyannamelerle 
muayyen vaktinde komisyona müracaatları lazımdır. Şartn•' 

meler komisyondan parasız alınır. 10 14 1077 

lzmir Vakıflar Direktörlüğün' 
den: 

Lira 

Kırım mescidi Tabak Ahmet S. 400 
Sarı Hafız mescidi ve arsası Medine yokuşu 2000 

Yukarda yazılı mescidlerin mülkiyetleri peşin para ile satıl 
mak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 14/4/937 çır 
şamba günü saat 15 dedir. isteklilerin Vakıflar müdürlüğüfle 
müracaatları. 31 5 14 914 / 

vapuru 
19 nisanda beklenilmektedir. 
ayni gün HAYFA, DIYEP, ve 
umum NORVEÇ limanlarını 
için yük kabul eder. 

"SARDINIA,. vapuru 22 
mayısta beklenilmektedir. Pi
RE ISKENDERIYE Diyep, 
ve umum NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme İzmir Birinci icra memurlu· 
tarihleri ve navlun tarifeleri ğundan: J • V k f) •• d•• ı •• <w •• d J1 
hakkında bir taahhüde girişi- İzmir Anadolu gazetesinin zmır 8 ) ar mU Ur UgUD e 
lemez. 2 Nisan 937 tarih ve 7182 Vakfı Mevkii Kıymeti 

Birinci kordonda "UMDAL., sayılı nushasının 1 inci sahife- Kırım mesçidi Tabuk Ahmet S. 400 
UMUMİ DENiZ ACENT A- sinin beşinci sütununda 37 /2729 Sarı hafız mesçidi Medine yokuşu 2000 
LiGi LTD. vapuru acentalı- sayılı dosyamızla satılacağı ilan 1 tıl· 

Yukarıda yazılı mesçitlerin mü kiyeti peşin para ile sa 
Vapurların isimleri gelme ğına müracaat edilmesi rica olunan gayri menkulün tamamı l / 937 

JOHNSTON WARREN tarihleri ve navlun tarifeleri olunur. olmayıp 64 hisse itibarile 54 mnk üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır... halesi 14 / 4 
LINIES LTD. . bakında bir taahhüde girişi- Riz binasında No. 166 hissesinin satılacağı tashihen ve Çarşamba günü saat on beştedir. isteklilerin vakıflar müdür· 

L I VER P O OL lemez. Telefon No. 2007 2008 Telefon : 3171 tavzihen ilan olunur. lüğüoe müracaatlara ilan olunur. 25 31 5 14 884 
"DROMORE,. vapuru 11 

nisanda beklenilmektedir. LI- p •• · • Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b' 
~.~~pc~~;.ve8~~6~i.1~~~~-I ur1en rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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