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ihracatın kon-
trolü mns'elesi. 

Huki'mıet. ihra<'atı kontrol el· 
lllek karanın \ermiştir. İzmir, en 
lllubim bir ıhraç i11kele idir lf' şüp
he iz, karann aki leri e~' ela bura· 
da goriilecektir. İhracat [malı ulle· 
rioıizin lıaşhralannı da nıız:ın iti· 
har:ı alacak ohır~ak, a) ni kararın 
Yalnız İr.miri <leğil, lzmir kaoalile 
ihracat } apan bütün Ege mJUla· 
ka ını alakadar ettiğini aulanz. 

Kontrol lazım mıclır, de~il 

nıidir! 

Hiçbir kim "• şahsi ınr ı.f. :ıl 
dii~iloceleriuiu fcvldne çıkmak ~ar
tılr, bu Hı:wnıu ınkiir cdcıııeı. fii 
lu anı.:alı:. bu ı..uııtrol a~ e indedir 
li, ibraı: m.ıhsullcrimiz iizerindeki 
l<'z~bzühe mani olabileceğiz. Stan· 
ıl:ırtl11.ıı , on hu ıırctle Laşarılac.ık

lır. Gt•uc lıu a)edt-dir ki malı ıı· 

luınuz, taınaıncu i~eride :i-lPnccek, 
mııa\)en lıir tuı;nife ıiihi tutıılaı ak· 
lır. Me~elô. Tıırk iıziıınü, ura) a. 
lıuru}ll k ıhhrılnrak. hu k.ı ellı'nle 
ı letilip. ha k:ı f ırıııal.ırl:ı t'<'nclıi 
t•l\a a\a \ı"rİlmi\Pcektir. lliçlıir 

f i~ına: nıah ıılunıiiı :ıl•~)lıiııc nı tice 
\f'rt•bilcı ek hrrlıııııgi bir IU" i~e. lıir 
lıilt•\c- apmuğa <'f"SBrPt edcnıi:,I'· 

ı t kıir. u~ıl l.i fi:ıtl("rİıı lt' lıitiııde 

ılı>\ l -ı. l urkof i kan.ılı ile '•" hatta 
l'urit hııııl• ıl miır ~e t•,,ini tt>~kil 
t•ılerı•k. lıir ıol O)IU\111 :ı, hu ala· 
&.a, ı lınıana kacl.ır goıürer("k ilır:ı· 

ı arı ıla tam bir ı-uınhı·t~ hal!lı~a· 
•aktır. Dalıa ıl ri ~ılerı ı. di} ,.Jıj. 
liriz li, ..alış kooı eratH lı ri ili" 
mü tahıili ı tkilıiılaudırnı~ı prog· 
rapıına ko,mıış olan hukuuıet. fia· 
ti ve kontrol işini biri hıı ioe bağ· 
la yarak hedt"fine d lğf'U bir .ıdıııı 

daha atacaktır. 
Demek ki. ) npılan i~. nıalısul 

ve mt1 talı il lıakımınclan zaruridir, 

fa) dalıdır. 
Bunu tebaruz ettirdikten aonra 

mevsu~Tilrkof i le- tacirlerimiz ara
ıında doğan ıbtilAfa ve ileri ııiirill· 
müt bazı endı elerc nakledebiliriz. 

Türk of h ga) et tahii olarak, 

köntrol istemine taraftardır. Çiin· 
kü vazife i budur, icablar da bunu 
emretmektedir. Halbuki: ihracatı;ı· 
lar birliğ:nin son bir toplanııııında 
tal'irltrden bir kı mı, bunu itiraz 
etmi~ln. bu yüzden münakaşalar 
ı;ı'-. mı~tır. Jbracaıçı, kendi iktıııadi 
vi' i\t mai bünye i iıi1 a ile serbest 
tic nete ıaraftarıhr. Herha11gi bir 
müd hale n kontrole kaıp moka· 
vc>ınel terıucsini ba)d tabii le· 
likkı f'lınek lbım<lır. Fakat biz. 
bnnu nıı-uu hariı·incll' U) dıpınız 
i\İn. aneak L.:outrııl ıizeriııclc ileri 
ııurıhikleri iıldiaları nııınııkıı~a ile 

ili.tıfıt edc<'l'~iz. 

laı irlf'rin idıliaları mlıır: 
Kont rol derhal tatbik edilir· 

llf', ihl'&catın ak .ıması ihıimali var· 
dır. !\leııelii inrfr ve ıizüm ihrııcatı 
hauas bir işıir. Mu:ıv)eD bir .za· 
man İ\inılr, mutlaka ' aksamadan 
eevkiyat ) apılma ı lazımdır. Hal
bukı kontrol ıetkilalı, \8ziyetin bu 
i«'abına göre hazırlanmış cleğildir. 

Y ann obOr gun derhal tatbikata 
geçıldigı takdirde bunun ihracat 
iflerinde normal 11f!yri bozması 
m uhtemeldır. Bınaenaleyb,. 

E\et, bın'lf'naleyh, demt-k isli· 

yorJar ki, )a hu iş btl bü1'111 hıra· 
kılan veyahutta hu ) ıl tatbik 
eılilmesin. 

Bn itiraz karşısında mımııkın 

Ye> zaruretin emri tudur: 
İtirazın ubhal ve isabet llrre· 

ct>ııini tetkik etmek .. 
Biz zannediyoruz ki, iktısat ve· 

kaleli kontrol eeauna verdiği ehem· 
miyeti, itin tatbikatmda da gösterir 
ve bfttün endi~lere kartı en müs
~t tedbirleale eev.p verine, yani, 
ihracatçının itiraz noktalannı birer 
birer tetkik ederek makul olanla· 
nnı kartılarsa kontrol zaruretinin 
bu mevıimden itibaren tatbikinde 
zerrece mahzur kalmaz. Şayet, bu 
İtirazlarda önilmilzdek:i mevsim için 
tatmini imkansız olan cihetler 
varsa ve buna da huk1lmetça ka· 
nut haııl olursa, bittabi vaziyet te 
ona g6re tadil edilir. 

Bunun için meı'elenin bütün 
ruha, koatrolilD icabettiii noktan 

HergUn sabahları_ çıkar,_ siyasa~gazetedir. Telefon: 2776 

G. Franko silah ve mühimmat imal 
eden yerleri ele geçirmek istiyor. 

G. Mola ilerliyor. Fakat 
hükômet iyi vaziyette! 

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

Saragosa hükumete geçmek A üzeredir. Hükumet 6 tayyare daha 
aldı. Madrid muhasarada. Asilerde büyük tayyare filoları var. 

Sağda milis kıtaat sokaklarda uykuda, solda ortada Madrid civarındaki dallarda 
milis e/rattan bir kız, arkadaşı erkeğin düğmesini dikiyor. 

Madrid 1 ı (4.A) Hak6met ıbtilikılerin mühimwatlan yoktur. r_·-------------·-. 
nezdind müpvir. olarak çalıf~akta Bu bebd u dola) ı general Fra~· l.,....ı•T 'ı•n A '""' ~r-
olan M. 1udaleno, Hava AJ.ansı ko il"h \e mOhimmat fabrikalan· 66••• l.M~U 

muhabirine §il beyanatta bulun- nın 1mlunmakta oldu u Badajoz ke has•etı•. 
muttur: ayalctini ele geı;irmeğe uğraşmak· • , 

Sa' aşmanın onu hakkında 
nikbinim. } akat l1u 88\aşmanın 

uzun ürmesi muhıemeldir. Bir 
harbın kısa 11ümıe11i istenili) orsa 
uzun sürecek bir barba haznlan· 
uıak gP.rektir. ~una kaniim ki iki 
nıubarib taraftan hangisi ha\8Jara 
hakim oluraa ~alebe onda ka· 

lacaktır. 

Ancak ouraııım unutmamak la· 
zımdır ki 111panya•nın harb malze· 
mesi imal edebilet·ek olan bütün 
mıntakalan hükumetin kontrolü 
altındadır. İspanya'nın şimalind iti 

tadır. llalihazırda ihtililcilerin 11ilih 
d polan ~almı Fa ta huluna:ı de· 
pol.ırdır. 

M. Prieto Fransız· ispan) ol ti· 
carcı itilafnamesioin Fransa'nın is
panya) a ailah ve mühimmat 'ere· 
ceğioi natık bulunduğunu SO) le· 
mi~tir, Mumaileyh demıştir ki: 

Ftanea tahlıudlerine riayeı 

edecek 'e bize silah 'erec ktir. 
< ebeluttank 1 ı ( \.A) Bir 

tay~ :ırcden atılan bom La Malaga 
açıklannda Luluıı:ın jaime zırlılı~ına 

-Sonu 6 ıncı sagjada-

Mısır - lngiliz mua
hedenamesi. ---------------

Üc kısımdan ibarettir ve çok mü-
, him esaslar taşımaktadır. 
Paris 14 (Rad) o) Mıııır-İn· 

giliz muabedeıi iiç mühim kı ım· 
dan mürekkeptir. Manı;e11ter Gardi· 

)ana göre birinci kısım ü•cH ka· 
nalının müdafaa \C Hind )Olları· 
nın emniyetine ve şarki kdenize 
aittir. İkinci kısım uclan mes'ele· 
tine ve Sudan müdafaa ve idare· 
sine sureti iotirakine aittir. f ı;iindi 
kHım da kapitülasyonlar nıe ·ele· 
sidir. Bu ınes'elenin nihai şekilde 
halli için alikadar devletlerin bir 
konferansa daveti kararlaştınlmış· 

tır . .Mı111r muhtelit muhakemeleri 
de ayni konferansta tetkik \e hal· 
}edilecektir. 
~---------~------
üzerinde durmaktadır. llatti stan· 
clardizasyona doğru bir: adım ata· 
rak, üzüm tipini bile milh bir 
kıvmet halinde kabul etmeğe ka· 
da'r gitmek prtile !. 

Bu me)anda üziim tipinin, §ah· 

iİ) etlerin isimleri:ı<lcn, sistemleriu· 
den. ze\klerinden kurtulmıısı zoma· 

01 da gel mi~, ı;~tmııtı~. ~~ me\ zu 
üzerindeki düfuncelenmm aynca 

yazacağız. 

O. Ralımi Gölcçe 

M. Bal.:fJin 
1ngiltere hukumeti, kapitül111-

} onlar ve muhtelit mahkemeltrin 
lağvı huausunda Mı ır lıükümetıni 
lıinıa' e ve "nılldafaa edec ktir. , 

Evenig iyoz gaz tesi de: 

Mıııır dostluk1arı da siyasi ma· 
saya değil, iktıaadi aahaya da p· 
mil olman lhımdır. Demektedir. 

Dr. B. Salih 
Atatürk'e ta
zimatımızı sundu. 

İstanbul, 14 (Husu i muhabi
rimizden) - Burada bulunmakta 
olan fzmir belediye rei i dokıor • 
Beiıçeı l z, bugün oğleden sonra 1 
lnlO\a'da Ataturk tarafından ka· 
lıul c>Jilmiştir. Beledi) e reisi, f z. 
mir'lilerin tazimat, sadakat 'e 
ha retlerini arzt'lnıiş 'e İzmir.in 
muhtelif şehir i)leri hakkında 
malumat 'crmişıir. Atatürk. f z. 
mir işlPri hakkında \erilen iza. 
lıatı bil) ük bir alaka ile dinle
mişlerdir. 

Belt-ıfi)e rei8i, daha sonra 
fsııınbul valisi Muhiddin (Jstun· 
dağ ile uzun uzadıya görütmüş
tür. Buaene i ıanbul'da İzmir 
Fll\ an na kartı bı1yük bir aliı.:a 
\ardır. }·u\arı görmek için pek 
çok zi)art>tı;i İzmire gidecektir. 
Belediye rei iniz doktor Behçet 
Uz, yıınn (bugün) deniz ) olundan 
İzmir'e hareket edecektir. 

~-----------------./ 
İtalya kralı 

Ansızın manevra 
sahasına gitti .. 
Roma 14 (Rad)o) halp 

kralı Vilttor Aruanuel Moudoviye 
aft'sızın usıl olmuştur. Burada bil· 
tün kıtaat manevralar }apmaktadır. 
Kral bu mant-\ ralan takip etmiı 
'e askere resmi geı;iı }aptırmı~tır. 

Roma 14 (Rad,o) - M. Mus· 
solini bugiln Oh ini tan are karar· 
galıına 'asıl olmuştur· Mu olini')e 
hua müşa~irleri ve general '•loda 
refahı eımektedirler. 

Rom.anga veliahdı 
Bükreş, 14 (Radyo) - Gran 

Voyvoda ve veliahd Mişel, 
bir ay müddetle ltalya'da bu
lunan annesinin yanma gide· 
cektir. 

Almanya 
Rusya'nın askeri tedbirlerin

den endişe ediyor. 

r ' 
Şanh donanma-
mız gene lzmirde! 

Akd nize aı;ılmış olan şanlı donanmsı fil omuz, duo tekrar lima· 
nımıza dönmüştür. EV\·ela Hızır Rei gambotu gelerek mendirek i~in· 
de demirlemiş \e tam oğle üzeri bir hu<'ıım botu görimmü' \e ura 
ile Zafer. Adatepe. Kocatepe \C Trnııztepe ıorpidolanmız gelerek kışla 
önünde demirlemişlerdir. Bunlan '\anız zırhlımız takip etmiştir. 

Biraz geriden lle dorı denizaltı gemi i ~elerek nıt-ndirek' içinde 
hazırlanan yerlere demirlemişlt>rdır. Donaomamızrn limanımıza yak· 
)aştığı sırada bir ll,llva filomuz, donanmanıızııı üzerinde uı;u~lar ) ar· 
mış \ e onları elıirnlamı~tır. 

llnlk ,111 h"r zum• nki gilıi ) urcklcıı lezah•rnl gu~lt rmiş 'e kor
donla donan mu f ilomuzıın gı riinfl ııeii ıne~ ılıınl:ırda toplanıırıık J..ıılı· 

ranı.111 donanıııaıııızı C\ rf'trııi)ıir. 

Bir ana yavrusunu 
denize attı. ---·----

Kocası ölmüş, yavrusunu da 
yuvaya almamışlar .. 

nuıı. Kur H akaılım 12.15 !'• 

ft-riııi ~ııpau Dol.:u:ı: •')lul '·•pıırun
cla bir lı:ıılı-e ol mu • \) " i mındc 

lıir k:ıılm. 'apur i•kt'.'lrılı ıı ''' nl
dıktaıı onra ııı; O\ lık r,.'()t>U~ııııu 

dt'nİ7.ı;: atını lır. 

Hadi C) i sahilden borculcr 'ıı· 

zı-rek ı;ocu~u kurtarıııı~lardır. Ka· 
ılın ~akul.ıomıştır. Talıkikııta ele· 
mm ediJıııektedır. 

Kadın Dinnrlıdır. Koca ı hir 
şofördiir 'e ge 'enlerde üke'ıle öl· 
müştiir. Bunun üzerine İzmir'c 

gelmiş, ~ocuğunu yuva) a 'ermek 
i~temi\tir. f'ak11t kadronun dolu 

olması hasehilc buna imkan hasıl 

olmaıııı\ıır. Dun lıu malı; allıı git· 
ti!ti Kar nakn°dan d merkeu 'apu· 
ruıı Knr nak:ı \npur ı kde indflı 
20 metre aı;ılılıhı e nnda ı;o ıığunu 
opııııı \P. den zc ııtnıı lır. 

C) ır:ıclu i keli' )nnııııla nhıl. 
ıle thırıın ka\ ıLc·ıla~clan hiri lur . . 
holıı;arııu ılenizt> dıı ili unu gorıı u 
'e "tı~ uııar.ık 'uze 'füw ) aL!a .. rııı ... 
hunu ı>lmı .. ıır. llı•ııuz dort n' lık 
Lir ı;ocuk olılu~uııu ıınla~ mı a fu. 
men eczane) e gotürmu tilr. OraılK 

~OC"uk ku turulmU!! H! )UllU#U SU• 

lan ı;ıkarmı,.., ha) atı kurtanlmışlır. 
'apur da geri dönmüş \C çocuğu· 

nu denize atan genç ana karakola 
teslim edilnıiftir. 

Edmon Jiro tehdit 
mektubu aldı. 

Fakat Gangster taklidleri, zabıtamızın ta
yakkuzu sayesinde yakayı ele verdiler. 

Salda Rıza, solda Hüseyin 
Şark balı kumkaa,ası direk· EJmon jiro, mtktubu alınca 

törü M. Edmon jiroya tehdit mek· derhal emni)et müdürü Feyzi Ak· 
tubu gönderip para istiyen illi kişi kora malômat \ermiş ve Feyzi 
zabıtamızın teyakkuzu ve çalışkan· Akkor da bu gangster taklitlerinin 
lığı uyesinde yakalanmıştır. Bun· yakalanması için emniyet mildür 
lar Tiranlı üleyman oğlu Hüseyin muavini İsmail Gönta) ı memur 
ile Priştine·li Kok.o Rlza namında etmiştir. Emniyet nıüdür muavini, 
sabıkalı bir ~ahı tır. \ ak'a ŞO)le aldığı yerinde tertibatla haydutluğa 
olmuıtur: teşebbüs edenleri suç ılstü yakala· 

Jki giıu enel M. Edmoıı jiro mağa muvaffak olmuştur. Hazırla· 
po la 'n ıt ile bir mektup ıılmıştır. nan 250 lira para bir zarf içine 
İmzasız olan bu mektupta ihtiyaç· konmuı ve bu paralann numara· 
tan bah11edili)or ~e 250 lira para· lan ile seri harfleri teabit edilerek 
nın Şark hah kumpan) a ı iplik l.ir zabıt varaka111 tutulmuştur. 
fabrikası channda k.ofteci Rıza'nm ?ti. Edmon jiro, fabrikadaki 
dükkanına b..rakılması i ıeni)or \"e arabacı!ftnı çağırarak fabrika civa-
bırakılmı)acak. olursa akıbetin fena rında köftecilik eden Rıza adındaki 
olacağı Lildirlliyordu. M. EJmon 
jiro'nuo almış olduğu tehdit nıek· 
tnbunda hulbaten deniliyor ki: 

Mösyö Edmon jiro: 
Size ıu mektubumu yazmakla 

sızı düşüııdünnüt bulunmıyaca~ım. 

Bunun için beni dinleyin, hayatım 
çok tehlikededir. Size müracaat 
ediyorum. 250 lira) ı cuma günü 
uat birde iplik fabrikası yanında 

.köfteci RWJ'ya muhakkak gönde· 
rin, ben alının. Parayı g6adennez· 
eeais iİ& diifÜDÜD., 

birini tanıyıp tanımadığını sormuş
tur. Arabacı da tanıdığını söyleyin
ce EdJQıOn jiro; 

Bu adama söyle, cuma gu· 
nü tam saat birde Burnua'daki 
e'ime gelıin. Demiştir. 

Dün saat bire doğru taharri 
komilel'i Tevfik, ve taharri mc• 
muru Hasan Fehmi ile Aguı, M. 
Edmon jironun Burnau'daki villi
sı civannda tertibat almıılardır. 

- Lütfen çeviriniz -



ll/8/936 ............................................... . 

D0Ş0ND0KLERIM 'ı' .......... •• ... ~-·-· ....... -~ .... !llİiİİİ._ ................................ ! .......... ... Genemünevverlerimiz ~Unun e graf Haber eri 
Dün Japon profesörü Okubo ile konuşuyordum. Bana bizim memle· 

ketimizden, ve milletimizin, Asya kalkmmaıındaki büyük rolünden Asilerin zırhlı otomobilleri Bada-
bahsetti. Sonra İatanbul'u anlatu: Mancuko 'nun 

- Vapurla girerken, uzaktan o minarelerin ince, beyaz silüetleri ne kos'ta. /run faarrUZU devamdadır. ' 
Protestosu . . . doyaJmaz teydir? Hangi büyük zevk, onlan oraya, tam yerlerine dik

mittir? Bugün o büyilk Türk eserleri olma!&, zannediyorum ki, lıtanbul 
ilendi varlığından çok §eyler kaybede~di. Hiçbir mimari, bu güzel Türk 
eserlerinin liuıuıiyetlerini canlandıramaz! Hayran kaldım, mestoldum.* 

Profesör bunu müteakip, bizzat japonca yazdığı bir Türk tarihi 
çıkardı. japonca bilmem, fakat resimleriıı tamifi ve nadideliği ile anla
dım ki, mofaaaal olmakla beraber her halde Türk münevverlııin dağar· 

cığında bulunmıyan bir zenginlik taşıyor. 

Rastgele bir münevvere, Türk tarihi hakkında, menşeimiz, akınları· 

mız, medeniyetimiz, yayılışımız, dağılışımız, eski kültürümüz, neslimizin 
bugünkü damarlan, eaerlerimiz, aan'atımız hakkında birşey sormağa 

kalkaak alacağımız cevabın züğürtlüğü ve arzed,.ceği muğalıita. yüzümü· 
zil kızartır .. 

Tarihini bilmiyen, tarihinin hiçolmazsa şah damarlarını ve iskeletini 
kavnyamamıt bir münevver kafası, yarım bir uzuvdan öteye geçemez. 
Sosyoloji. edebiyat, felsefe ve san'at kadar, tarih te fikri terbiyenin ve 
kültürün ana g.dasıdır. Fakat acaba kaç müoener, bugünkü ve dünkü 
Türk alemi hakkında yüz sahifelik bir malumata sahiptir?. 

Milli dava ve hare).ederde tarihin ana anahtarlarını ellerinde tutmı· 
yanlar, meçhul illerde rehbersiz, pusulasız ve akibeti de meçhul bir 
8t"yahate çıkmıı gibidirler. 

:Milliyetçi geçinen gencin k.afa&ın.~a, Türk. tarihinin materyalı na· 
mına hiçbir şey yok.tur. Kulaktan dofup kafa yolunu bırakarak doğruca 
dudağa inmit bir yan bilginlik içinde, en merhamet edilecek mü· 
nevver biziz. 

En ~orkulacak hakiki f'.ahil; keza! .. 
Biraz tarih te okuyalım, tarih te! ** 

Boğazlarda Cim Londos 
Memnu Mıntaka AtinaYa gitti. 

lstanbul, 14 (Hususi) - f stanbul, 14 (Hususi)-Cim 
Hariciye u..mnm katibinin ya- Londos onbeş gün sonra se-
nmda burada toplanan bo- çilecek bir Türk pehlivanile 
ğazlar memnu mıntakasını maç yapacağını beyan ederek 
tesbit ve heyeti vekile karan Atina'ye gitti. 

çıkarmak üzere raporunu baş- vuna_n_ı·s-t-an, _Ja 
v .:kile verdi. ı i a~ 

Saat tam birde uzun bo;:: H tiktimet ve 
ve esmer bir adam, Villanın amele anlaşıyor .. 
kapısına gelerek zili çalmış ve Atina, 14 (Radyo) - Hü-
bizzat Jiro, kapıyı açarak bu kumet reisi M. Metaksas'la 
a~~m.' içeri almış, niçin gel- amele birlikleri ve teşkilatı 
dığinı sormuş, bu şahıs da arasında yapılan uzlaşmayı bü
kendisine gönderilen mektupta tün matbuat büyük bir muvaf
yazılı olan 250 lirayı almağa fakıyet şeklinde görmektedir. 
geldiğini bildirmiştir. Bunun Akropolis gazetesi: 
üzerine Edmon Jiro, içinde "ittihaz olunan bu tedbir-
zabıtaca numara ve seri harf- leri büyük bir şükran ve se
lt:ri evelce tesbit edilmiş olan vinçle karşılamalıyız. Amelenin 

250 L. bulunan zarfı kendisine içtimaı ve sıhhi vaziyeti ıslah 
vermiştir. Henüz hüviyeti bile edecek her tedbir, memleket 
bilinmiyen bu adam, parayı için en faydalı tedbir demek
alınca Villa'nın kapısından tir.,. Demektedir. 
dişara çıkmış ve orada taharri Atina, l 4 (Radyo) .- M. 
memurları tarafından yakalan- Metaksas Korfo'ya hareket et-
mıştır. Üzeri aranınca almış mezden eve) Atikya belediye 
olduğu paralar, ceketinin sağ reislerini kabul etmiş ve yeni 
iç cebinde bulunmuştur. rejim hakkında izahat vermiş 

Bu adam, evelce bir kişiyi ve eski farka hislerinin artık 
kati kasdile üç yerinden ya- kıymeti kalmadığını bildir
ralamakla sabıkalı Koko Riza miştir. 
adında biridir. Taharri me
murları tarafından işticvabe
dilince keddisini bu parayı 
almağa gönderenin Tiran'lı 
Hüseyin olduğunu ve kendi
sini Burnova istasyonundaki 
kahvede beklemekte bulundu
ğunu söylemiştir. 

Taharri memurlan, istasyon 
kahvesinde Hüseyini de yaka
lamışlardır. Hüseyin, Halka
pınardan Rıza ile birlikte bir 
otöbüsle Burnavaya Edmon 
Jirodan para almağa gittik
lerini ve bu hadisede alakası 
bulunduğunu tamamen inkar 
etmişsede Rıza, tehdid mek
tubunu yazanın da Hüseyin 
olduğunu söylemiş ve: 

- Benim tehdit mektubun· 
dan haberim olsaydı villaya 
gitmezdim. Bir iş için para 
alınacak zannile gittim. Hiçbir 
şeyden haberim yoktur. De
mektedir. 

Dün akşam geç vakite ka· 
dar adli kısım reisliğinde tah
kikat ve isticvabata devam 
edılmiştir. Mektuptaki yazının, 
Hüaeyin'in yazısına benzediği 
görülmüştür. Zabıtamızı, bu 

- aWbim muvaffakıyetinden do
layı tebrik ve takdir ederiz. 

Tayyareci kız 
Feci bir kazaya 

kurban gitti 
Paris, 14 (Radyo) - An

gulen hava karargahında bir 
kız tayyare dersi alırken yal
nız başınj uçmuş ve 1 ~00 
metre yükselmiştir. Diğer bir 
tayyare hemen uçarak tayya
reyi nasıl indireceğini kıza 
göstermiş ve kız tayyaresini 
indirmeğe başlamışsa da sa
atte 160 kilometre bir sür'atle 
sükut etmiş ve yere çarpa
rak parçalanmıştır. Tayyareci 

1 

kız hastanede ölmüştür. 

latanbul'da 
1 yaı iizüm azdır .. 

lstanbul, 14 (Hususi muha
birimizden) - Bugünlerde ls
tanbul piyaşasmda taze üzüm 
azalmıştır. lzmir' den yaş üzüm 
bekleniyor. 

Ali Çetinkaya 
Samsun, 13 (A.A) - Nafia 

vekili Ali Çetinkaya maiye
tindeki zevat ile birlikte bu 
günkü trenle Ankaraya avdet 
buyurmuşlardır. 

Bir kruvazör battı. Asiler 
Malaga'da taarruzda. 

---·---Japonlar arasında 
Tevkifat var! 

Tokyo, 14 (A.A)-Mançuko 
hükumeti Amur nehirinde 
Mançu ve Japon gemilerine 
bir tehdit teşkil eden bir Sov
yet top çekerinin mevcudiye· 
tini Kharbin'deki Sovyet Rusya 
general konsolosluğu nezdinde 
protesto etmiştir. 

-
Madrid muhasara hattı daraldı. Hükumet 

bir gemiye karşı tedbir aldı. 

A • 

ası 

Lizbon, 14 (Radyo) Asilere 
mensub zırhlı otomobiller Ba
dakosa girmişlerse de komü
nistler hala mukavemet et
mektedirler. 

Badakos sivil valisi karı· 
şıklıktan istifade ederek Por
tekiz topraklarına kaçmağa 
muvaffak olmuştur. 

Sevil, 14 (Radyo) Bu-
gün yeni hükumetin yeni bay· 
rağı merasimi mahsusa ile çe
kilmiştir. Bu bayrak kraliyet 
bayrağının aynidir. 

Enday, 14 (Sadyo) - Kar
listlerin faşistlerle beraber 
lrun üzerine yaptıkları taarruz 
devam etmektedir. 

Asiler Elya küçük limanını 
işgal etmişlerdir. Şimdi Sen 
Marsiyal kalesine hücum et· 
mektedirler. 

Asiler bunları elde ettikten 
sonra, San Sebastiyen' e deniz 
ve karadan taarruz edecek
lerdir. 

Sevil, 14 (Radyo) - Malaga 
karşı General Franko'nun yap
tığı hücum inkişaf etmektedir. · 
Bugün tayyareler Malaga li
manındaki harb sefinelerini 
bombarduman etmişlerdir. 

Birinci Ceymis kurvazörü 
aldığı rahnelerden batmıştır. 

Cebelüttarık, 14 (Radyo) -
Malaga limanındaki birinci 
Ceymis kruvazörünün bombar
dımanı hakkında gelen son 
malumat şudur: 

Sefine bomba isabetile bü-• 
yük zarar görmüşse de batmış 
değildir. 

Burgos, 14 (Radyo) - Ya· 
rın büyük yortu olmak müna
sebetile isiler elinde bulunan 
lspanyol şehirlerinde ve köy
lerimJe büyük ruhani merasim 
yapılacak ve yeni ispanya 
bayrağı her tarafta keşide 
edilecektir. 

Burgos, 14 (Radyo) 
General Mola'nın resmi bir 
tebliği; Madrid muhasara hat
tının bir derece daha daral
dığını bildirmektedir. Valera 
kıt'ası da Madrid üzerine yü
rümeğe başlamıştır. 

Asiler 33, 34, 35 sınıf er
babını da silah altına davet 
etmişlerdir. 

Enday, 14 (Radyo) - Asi
lerin Almirantıı Çervera zırh
lısı San Sebastien önünde bu
lunmakta ve civar sahilleri 
gezmekredir. 

Madrid hükumeti bu asi 
harb sefinesinin müdafaa hat
larını bombardıman etmesi 
ihtimali üzerine sahile büyük 
toplar göndermiştir. Asi sefi
nenin şehrin tahliyesi hakkında 
bir mühlet verdiği hakkında 
henüz malumat yoktur. 

Hükumete mensub birinci 
Ceymis kruvazörü isi tayya
relerin bombalarile tamamen 
harab olmuştur. General Fran
ko'nun Malaga ve Grenava 
üz,rine olan hareLeti devam 
etmektedir. 

•• 
Lizbon, 14(Radyo) - Helu-

va' dan bildiriliyor: 
ispanya komünist lideri lzak 

Robyo Portekiz hudutlarına 
iltica ederek Helva'ya vasıl 
olmuştur. 

Montoban, 14 (Radyo) -
Sen More mensub onbir pa
paz firar ederek buraya iltica 
etmişlerdir. 

Varşova, 14 (A.A) - Ge
neral Gamel'in ile general 
Ridz Smygly arasında ilk 
resmi konferans dün saat 16 
30 da başlamış ve saat 19 a 
kadar sürmüştür. 

Bu konuşma bidayette iki 
general arasında yalnız olarak 
dexam etmiş bilahare toplan
tıya Polonya harbiye bakani, 
Polonya büyük erkanı harbiye 
reisi, Fransa'nın Varşova ata
şamiliteri ve general Gamel'in 
ref akatındaki iki yüksek rüt
beli zabit iştirak etmiştir. 

iki müttefik ordu şefleri 
arasındaki bu konuşma çok 
samimi bir surette cereyan 
etmiştir. 

Cebelüttarık, 14 (A.A) -
ihtilalciler dün mühim muvaf
fakıyetler elde etmiş olduklıa
rını bildirmişlerdir. Fakat da
hili muharebeler yakında sona 
erecek gibi görünmemektedir. 
Zira hükumet kuvvetleri bütün 
cephelerde şiddetle mukave
met etmektedirler. 

Seville, Tatouan ve Ceuta· 
daki radyo istasyonları Jaima 

Olimpiyadda 
Süvari/erimiz. 

İstanbul, 14 (Hususi)-Ber
lın'de bir ekzersiz esnasında 
süvarilerimizden birinin atı 

telef olduğundan eksik takım
la iştirak etmiş olmalarına 

rağmen süvarilerimiz bazı mu· 
vaffakıyetlerl kazandılar. 

• 
lngiltere 'de 

Yeni piyade kuv
vetleri teıkili 

Londra, 14 ( A.A ) - B. 
Duff Cooper'in Avam kama
rasında teşkiline karar veril
miş olduğunu haber verdiği 
yeni ihtiyat piyade cüzutam
lannın teşkiline 1 Eylül tari
hinde Volvich kampında baş
lanılacaktır. 

Bunların mikdarı başlangıçta 
17 ili 25 yaşında 17 ,000 kişi 
olarak tesbit edilmiştir. Hiz
met müddeti altı senedir. 

Metaksaaın beyanatı 
lstanbul, 14 (Hususi) - Yu

nan başvekili ~eneral Metak
sas tnuhaliflere: 

- Artık parti işlerini unu
tunuz, dedi. 

Bayburd'u 
Sel .dastı .. 

lstanbul, 14 ( Hususi ) -
Yağan yağmurlardan şehrin 
birçok semtlerini su bastı 

zırhlısının ihtilalcilerin tayya
relerinden atılan bombalarla 
batırılmış olduğunu bildirmiş
lerdir. 

ihtilalciler Malagaya karşı 
bir taarruz hazırlamaktadırlar. 
Malaga' daki hükumet garni
zonu ise ihtilal halinde bulu
nan Granada'ya karşı taarruza 
hazırlanmaktadır. Pek yakında 
mühim muharebele~e intizar 
edilmektedir. 

Şimal , cephesinde ihtilal
ciler San Sebastieni bombar
dıman etmişler ve birçok kim
senin telef olmasına sebebiyet 
vermişlerdir. 

Asilerin elinde bulunan Al
mirante Cervera kruvuörünün 
Saint Sebastiene gelmiş oldu
ğunu ve kruvazör kumanda
nının şehri yan geceden evvel 
teslim olmadığı takdirde bom
bardıman edeceği tehdidini 
mutazammın bir ültimatom 
vermiş bulunduğuna dair bir 
şayia dolaşmaktadır. 

ihtilalcilerin tayyareleri lru
nu bombardıman etmişlerse de 
bir muvaffakıyet elde etme
mişlerdir. 

Diğer tareftan hükumet 
kuvvetleri İrıına üç kilometre 
mesafede kain Ventasyi bom· 
bardıman etmiş olduklarını 
ihtilalciler ise hükumet kuv
vetlerinin vaziyetinin gayet 
fena olduğunu beyan etmek
tedirler. 

Alman alimleri 
geldiler. 

İstanbul, 14 (Hususi)- Dil 
kurultayına iştirak edecek Al
man alimleri geldiler. 
• 

lzmir panayırı 
için bir toplantı. 

İstanbul, 14 (Hususi) - iz. 
mir panayırı için Behçet Uzun 
iştirakile iki toplantı yapıldı. 
• 

Italva ile ticaret 
mukavelesi 

Vladivostok'tan haber veril
diğine göre, Sovyet otoriteleri 
aralarında Japon konsolos 
memurları bulunan birçok Ja· 
ponları tevkif etmişlerdiı. 

Norveç takımı dünya 
tiçtincüsü oldu 

lsranbul, 14 (Hususi)- Nor· 
veç fudbol takımı dünya 3ün
cüsü oldu . Gelecek hafta 
Avusturya-halya takımları ara· 
sında yapılacak maçta futbol 
dünya birincisi ve ikincisi 
malum olacaktır. 

Filim/erin kontrolü 
fstanbul, l 4 (Hususi) - Fi

limlerin kontrolu hakkındaki 
talimatnamenin tatbikına baş
lanıldı. 

1 Küçük Haberler 1 
lanenin mikdarı ; 

Serul, 14 ( Radyo ) - Ge
neral Kiyepo dö Liyano tay
yare tedariki için açılan iane-

nin kısa bir zamanda 2 mil
yon peçeta temin ettitini bil
dirmiştir. 

Fransız meclisi 
Paris, 14 (Radyo) - Meb'

usan meclisi gece iki celseden 

sonra sabahleyin yedide yaz 
tatili yapacaktır. 

M. Lebron Grenövile gide

cektir ve ailsile birlikte ka-

lacaktır. 

/ spanga mültecileri 
Roma, 14 ( A.A ) - Son 

günlerde ispanya' dan gelmiş 
olan mülteciler arasında Ka
talonya hükumetinin eski da
hiliye nazırı B. Oencas da 
bulunmaktadır. B. Dencas Ce

nova' da Marassi hapisanesine 

konulmuştur. Ekserisi Alman 

olmak üzere dün ispanya' dan 

Cenova'ya 700 mülteci gel
miştir. 

ltalga ve Habeşistan 
Adis-Ababa, 14 (Radyo) -

lstanbul, 14 (Hususi)- ltal· Ras Hayelo Biru buraya gel-

ya ile ticaret muahedesinin miştir. Sabık Sire Habeş ku· 

yürümesinde müşkülat çıktığı mandana olan bu Habeşli 
doğru • değildir. Graçyani'ye teslim olmuştur. 

Ol• • _J _J Adİl·Ababa, 14 (Radyo) .-
ımp ıyaaaa Tokyo hükumeti Adis-Ababa 

Almanya, ltalya ve sefirini geri çekmiştir. 
Japonya, nın mesaisi' ltalga'da amele gevmigesi 

Roma, 14 (Radyo) - Ey-
Paris, 14 (Radyo) - Ente- lulün birinden itibaren elbise 

ransijan gazetesi olimpik oyun· imalathaneleri amelesine % 
ları hakkında yazıdığı Bir ma- 6 dan sekize kadar ücret 
kalede Almanya - ltalya ve Ja- zammı yapıl;.caktır. 
pony~'nın sarfett.ikleri. büyük Elektirik ve gaz sanayii 
mesaıye nazarı dıkkatı celbet- . 

kt d
. amelesıne 0 o on zam yapıla-

me e ır. 

Tütün rekoltemiz 
altmış milyon 

lstanbul, 14 (Hususi) -

bu seneki tütün rekoltemiz 

altmış milyon tahminleniyor. 

Yunanistanda tütün bozuktur. 

caktır. 

Popolo di Roma : 

Bu yevmiyelerin tezyidi 9 

milyon amelenin mali vaziye· 

tini bir derece daha düzelte· 

cektir. 

Demektedir. 



Kültür adamı 
Türk inkılibının açbğı yeni 

ufuk ve sahalarda sendeleme
den yürümek ve onu gerçek
leştirmek için kültür adamla
nna ne kadar ihtiyacımız ol
duğunu tekrar etmek bilmemki 
doiru mudur? Artık, kuvvet 
bile yerini fikir ve bilgiye ter
kettikten sonra bu hususta en 
ufak bir şüphe hattımızdan 
geçmemelidir. ilmin, irfanın 
yeri, tanzimatta bile tesbit 
edilmişti. Aradan bu kadar 
yıl geçtikten sonra bu bahsa 
tekrar dönüşümüzün sebebi 
yalnız bugünkü neslin değil 
gelecek nesillerin Türk inkı
libını, iyi istikamette inkişaf 
ettirmemekten doğan derin bir 
mes'uliyet içinde kalmalan 
korkuaudur. Artık Kamalizm 
sosyal ve siyasal bir ekoldür. 
Bunun gayelerini tahakkuk 
ettirmek, temayüllerini kavra
mak, zannedildiği kadar kolay 
ve basit bir iş değildir. Yal
nız ilmi alanda değil idari ve 
içtimai sahalarda dahi, Kama· 
lizm 'in bir görüş ve düşünüş 
tam vardır. Bunu tahakkuk 
ettirmek için her zamankinden 
ziyade kültür adamlanna ih
tiyacımız muhakkaktır. Kültür 
adamı deyince bugünün umu
mi bilgisini, bedii duygularım, 
ahliki, içtimai mülahazalarım, 
umumi hatlan içinde bilen 
ve düşünen insan diye anlı
yorum. Bu nevi adamlann 
aramızda çoğalmasına çalış
mak ve temenni etmek lizım
dll'. Mekteplerimiz bu çqit 
insanlan yetiştirebiliyor mu? 
Binlerce ihtivaç içinde çırpı
nan bir memleketin Maarif 
Vekaletinden bunun derhal 
yapılmasını beklemek, ancak 
bir mucize işidir ve hem rea
lizmı rehber tutan Kamilizm 
esaslanna da uygun olmaz. 

Bunun için bizim temenni 
ettiğimiz nokta daha başka 
birşeydir. Mekteplerimizde po· 
zitif ilimler başka memleket
lerde olduğu gibi ve kendi 
kudretimiz içinde okunmak
tadır. 

Fakat geniş minasile içti
mai ilimlerin takibettiti yol 
ise ayni delildir. içtimai con· 
septionumuza (Greko - Latin) 
esprisi biran evci girmek la
zımdır. Bundan sonradır ki 
ğarb medeniyetinin ruhunu 
daha iyi kavnyacağız. Ve bun· 
dan sonradır ki Kamilizmin 
derinliklerine daha iyi nüfuz 
edecejiz. Artık medeniyet 
aleminin içtimai makanizması 
fikir ve felsefe hareketleri kar
ıısındaki hareketimiz başka 
olacak ve ancak bundan son
radır ki fikir dünyasında arsı· 
ulual adamlanmız doğacaktır. 

Bunun için şimdiden bu 
yola doğru gırmemiz liıimdır. 
Liselerin programlan bu esas
tan ilham alınarak tanzim edil
mek gerektir. Dil fakültesinde 
geçen sene açılan kürsülerin 
bu iş için atılan ilk adım ol
dupnu görmekle seviç du 
yuyoruz. 

N. A. Kiiçiika ------
Sovyet · Raaya'dan 
dönen gençlerimiz 

Soyyet Rusya' da Nazilli do· 
kuma fabrikası için Sümer
bank tarafından staja gönde· 
nlen gençlerimizden Rahmi 
Ek, Hikmet Aktalay, Meh· 
met Ali Erses, Ali Çetres, 
Halil Yeniçeri ve Mitat Er 
tana tahsillerini bitirerek iz
mit" e gelmiılerdir. 

• 

ŞEHİR HABERLERi 
Dün şehrimize516 

seyya geldi. 
Seyyahlar epi alış-veriş ettiler, 

bir kısmı Selcuk'a gittiler. • • 

Empres Of Awsturalya adındaki 32,000 tonluk büyük sey
yah vapuru, dün sabah limanımıza gelmiş ve 516 seyyah ge
tirmiştir. Bu seyyahlardan 140 kişi, hazırlanan hususi bir trenle 
Selçuk' a giderek Efes harabelerini ziyaret etmişler ve akşam 
üzeri dönmüşlerdir. Transatlantikten seyyahlan çıkarmak için 
körfez vapurlarından biri tahsis edilmiş ve Efes harabelerini 
ziyarete gitmeyen seyyahlardan çoğu, şehrin muhtelif yerlerini, 
Kadifekalesini, müzeyi ve eski lzmir hafriyatını gezmişler ve 
asirıatikayı tetkik eylemişlerdir. Bir kısmı da çarşıyı dolaşmıştır. 

Sefiahlar, akşam üzeri ayni vapurla Trablusgarb'a hareket 
etmişlerdir. 

lhracat~ılarla Cilrk 
ofisarasındaihtil&f 
İhracatcılar, mahsullerimizin ih-• 
racında kontrol istemiyorlarmış. 

Şehrimizdeki ihracat tacir
lerinden bazıları ile Türkofis 
arasında bir ihtilaf zuhur et· 
miştir. Bu ihtilaf; mahsulle· 
nmızm ihraçlan esnasında 
kontrola tabi tutulmak isten
mesi meselesinden çıkmıştır. 

lbracab kontrol baklandaki 
kanan mucibince lkti.,d Ve
kaleti, bu seneden itibaren 
Üzüm, incir, Yapağı, Pamuk 
ve diğer mah.sullerimizin ih
raçları esnasında kontrol edil
mesini ve mahsulümüzün re
vacına mani alan, aleyhte 
propağandalara zemin teşkil 
edecek şekilde ambalajlanan 
ve tipleri karıştırılan mahsu
llerin ihracına müsaade edil· 
memesini istemektedir. 

ihracatın kontrolü kanunu 
mucibince yapılacak olan bu 
kontrol ile muhtelif mahsulle
rimizin istandardize edilmeleri 
esaaıda takibolunmaktadır. Şüb
hesiz ki, iktisad vekaleti, bu 
suretle mahsullerimizin dış 
piyasalarda revacını artırmak 
ve çirkin propagandalara yer 
vermemek, ayni zamanda mah· 
sullerimizin daha nefis bir 
şekilde ihracını temin etmek 
istemektedir. 

Fakat lzmirdeki bazı ihra
catcılar, bunu doğru bulma· 
makta ve bu sene, kontrol 
ışı ıçın teşkilat yapılmamış 
bulunduğunu ileri sürerek kon
trol işinin t'ürkofis tarafından 
görülmesini muvafık bulma-
maktadırlar. ihracatçılar, ayni 
ı.ıamanda ihracat mevsimi önü· 
müzdeki hafta içinde- başlıya
cağı için böyle bir kontrolün 
ibdasi yüzünden ihracatın · 
teye atraması muhtemel u· 

lunduğunu ve istandardiıa yon 
işi için mahsullerin ayn t 
lere ayrılması gibi mühim bir 
vazifeyi görecek adanılan ve 
teşkilitlan bulunmadığını da 
ileri sürmektedirler. 

Bu mes' ele üzerinde bir ka
rar almak için lzmir kuru 
meyva ihraçat~ılar birliği ida 
re heyeti borsa salonunda bir 
toplanb yapmışbr, Bu toplan
tıya Türkofisten de bir memur 
iştirak etmiştir. ihracatçılar 
mütalealarını bildirmişlerdir. 
Fakat kat'i bir karar alınama· 
mıştır. lbracatçılann buna dair 
bir rapor hazırlayarak iktısad 

vekaletine gönderecekleri ve 
ayrıca ticaret odası nezdinde 
teşebbüste bulunacakları söy
lenmektedir. 

Haber aldığımıza göre ik
tısat vekaleti, ihracat mahsul· 
lerimizin kontrolü işinin bu 
seneden itibaren tatbikini 
muvafık bulmaktadır. -----------
Ticaret odaları -··· ... --Bazıları rapor 
gtJndermiyormaı 

Tiçaret ve sanayi odaları 
nizamnamesinin 10 uncu mad-
desi, ticaret ve sanayi odala
rına istihbarat cebhesioden 
muayyen işler yüklemiştir. 
Odaların bu sahadaki çal ş· 
malannm neticelerini aylık 
raporlarla tesbit etmeleri usul 
ittihaz edilmişken son zaman
larda bu cihetin bazı odalarca 
ihmal edilditi görülmüştür. 
lktıs v kiletinden gelen bir 
emirde odalann her ay mın-
takalarının iktisadi vaziyetleri 
hakkında vekalete her ay mun-
tazam rapor göndermeğe de
vam edilmesi ve bunlara 
iktisadi vaziyet ile ihracat ve 
ithalat işleri hakkında malu-
mat derci bildirilmiştir. 

lzmir Ticaretodası, zatep 
her ay böyle bir rapor hazır· 
layıp göndermekte idi. 
Vergilerin tevhidi: 

Kazanç, buhran ve müva
zene vergilerinin tevhidi hak· 
kında kamutaya verilen tev· 
hit işi hakkında şehrimiz tica
ret odasından mütalea isten· 
miştir. Ticaret odası, bu mes
ele üzerinde tetkikat yaparak 
hazırlıyacağı raporu lktısad 
vekaletine gönderecektir. 

Vak'a 
Failleri adliyece 
Tevkif edildiler •• 

Tepecik'te incir bahçesin
den bir kilo incir çalmak yü
zünden bahçe sahibi Hüsnü 
oğlu Rasim'i döverek ölümüne 
sebebiyet vermekle maznun 
lsmail, Ramazan ve Cavid, 
haklanndaki tahkikat evrakile 
birlikte birinci müatantiklip 
verilmişlerdir, 

Orada isticvabedilen maz· 
nunların tevkifferin.e karar 
verilmiştir. Tahkikata d vam 
olunacakb, 

M AH KEM ELER DE: 

Genç karısını 01-
diiren Mehmed 

''Karımı seviyordum, eve gelme
sini isti)ordum, şimdi bunu 

söylemiyorlar.,, Diyor. 
Tepecik'te kansı Hamide'yi 

öldürmekle maznun marangoz 
Mehmet'in muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 
Bu celsede imme hukuku şa
hitlerinden bahriyeli lsmail 
dinlenmiştir. 

lsmail, maznun Mehmed'in, 
karısı ile ilk zamanlarda iyi 
geçindikleri zamanlarda bile 
sık sık kendi evlerine geldi
ğini ve karısından aynldıktan 
sonra bir gün yine evlerine 
gelip babalığı ve analığının 
yanında: 

- Yarın ~n kan mı öldü· 
recetim, deditini ve ertesi 
gün keı:ıdisinin Sökeye gitti
ğini, onbeş gün sonra lzmire 
döndüğü vakit Mehmed'in 
karısı Hamideyi öldürdüğünü 
duyduğunu söylem"ştir. 

Maznun Mehmedi'n arka· 
daşlarından ve ayni atölyede 
marangozluk eden Salih de 
şu izahatı vermiştir. 

- Marangoz Mehmed, bir 
aydanberi her gün marangoz· 
hanede bıçağını bilerdi. Vak'a 
günü~ 

Gümrük 
Kaçakçılığı mı? 

Alyoti'nin 
Muhakemesine 
Dan devam edildi •• 

Gümrük resminden muaf 
eşyayı satın almak ve satmakla' 
maznun tüccar Coe Alyoti ile 
şerikleri Remo Alyoti ve Niko 
Manason'un muhakemelerine 
dün kaçakçılık davaların ba· 
kan Üçüncü Asliyeceza mah· 
kemesinde devam edilmiftir. 
Eweli Gümrük Başmüdürlü
ğünden gelen bir tez.kere 
okunmuştur. Bunda Dikili'de 
Avram Korkidi fabrikası için 
gümrük resminden muaf ola· 
rak ithaline müsaade edilmiş 
olan eşya meyanında değirmen 
taşlannın da bulunduğu bildi-
rilmekte idi. 

Maznunlann vekili Mustafa 
Münir, bu tezkereden bahisle 
ıümrük beyannamesine mer· 
but faturaların mahkemece tet· 
kikini istemiş ve gümrük avu· 
katı Hayati ise Avram Kor· 
kidi ile Alyoti arasındaki sabş 
mukavelesinde ne gibi eşya 
sablmış oldutunun sarih bir 
şekilde gösterilditini ve bu 
mukaveleye merbut liste ile 
beyannamelerin mah~emeye 
tevdi edilditine göre yeniden 
tetkikata lüzum olmadığı mü· 
taleasmda bulunmuştur. Mah· 
keme, muafen ithal edilen 
mallara ait Gümrük idaresine 
verilen beyannameler merbut 
faturalann celbi lizımgeldiği 
yolunda mütalea beyan eden 
müddeiumumi muavini Muhtar 
Yılmaz'ın talebi veçhile fatu· 
raların celbine ve muhakeme· 
nin 14 Eylüle bırakılmasına 
karat vermiftir. 

- Arkadaşlar, ben iş tut
mıyacağım, öğleden sonra ge
lirsem belki tutarım. Dedi ve 
çıkıp gitti. Bir saat sonra tek
rar geldi ve : 

- Arkadaşlar, ben karımı 
öldürdüm, hakkınızı helal edin, 
müddeiumumiliğe teslim ol· 
mağa gidiyorum. Dedi, çıkıp 
gitti. Cinayet nasıl olmuş bil
mıyorum. 

Maznun Mehmed, ıahid ls
mail'in anlatbklarına ce~ap 
vererek kaynanası tarafından 
şahidin iğfal edilmiş oldupnu 
söyledi ve dedi ki : 

- Vak'adan ewel karıma 
çok muhabbetim vardı. Eve 
dönmesi için rica kılıklı bir 
de pusla yazmıştım. Halbuki 
kaynanam bu puslayı kendi
sine vermemiş ve şimdi yok 
diyor. Ben böyle bir puslayı 
gönderdiğimi ve karımın eve 
dönmesini rica ettiğimi tekrar 
ediyorum. Ayni zamanda Ga
nime adında bir kadını da 
evlerine göndererek kanının 
eve donmesini bu kadın vası
tasile rica ettim. Bu kadını 
şahit sıf atile dinlemenizi rica 
ederim. 

Vak'a evde kanmla aramız· 
da bir münakaşa geçmiflir. 
Bunu komşulanndan Hayrettin 
duymuştur. Bu Hayrettin'in de 
dinlenmesini isterim. 

Mahkemece, bu dilekler ka
bul edildi ve muhakemenin 
devamı başka bir güne hıra· 
kıldı. 

Hava postaları 
lataıyon aalta. 
aı hcuırlantlı •• 

lzmir • Ankara ve lstanbul 
arasında muntazam hava pos· 

talannın işlemesine 18 ağus· 
tosta başlanacaktır. Fazla 
amele çalıştırıl~k suretile 
Halkapınardaki bava postala· 
rı istasyonu ~ı, dün tay· 
yarelerin inip kalkabilecekleri 

bir hale getirilmiştir. Fakat 
tesvi.,Ye ameUyeıi, tamamen 
sona ermemiflir. Onun için 
daha üç gün tesviyeye devam 
olunacağı ve ondan ıonn 
posta 1-yyarelerinin muntazam 
seferlere başlıyacağı söyleni
yor. Onbeş kişilik bir gurub 
üç gün daha silindirle saha
nın tesviyesi için çalışacak ve 
sonra hava postalan umum 
müdürlütüne telgrafla malii· 
mat verilecektir. 

istasyonun açılma töreninde 
lktısat Vekilimiz Celil Baya· 
nn bulunmaları da çok muh· 
temeldir. 

Avukat Ulvi 
On gündenberi hasta bulu· 

nan Ulvi' nin iyileşmekte oldu 
tunu ve yalanda tamamile afi· 
yet bularak işine başlayacağını 
haber aldık. Arkadaşımıza ti
falar dileriz. 

Yaı meyva ve 
il.zi1mlerin ihra 

••••• 
Sofalı hava tlepolı 
Al1tıncak'ta tai• 

olanacak •• 
Üzüm ve meyvalanmwn Yit 

olarak lngiltere ve Almanya'ya 
ihraçtan için lzmir' de ve mem
leketimizin muhtelif yerlerinde 
ikinci beş yıllık sanayi proaılto!. 
mana göre tesis edilecek solak 
bava depolon için tetkikat* 
çıkan heyetin şehrimize ~ 
tini dünkü sayımızda Yazımf
tık. Türkofis meyvalar aebi
yonu tefi Zeki Dopnoğlu'm1a 
riyasetinde bulunan ve stan
dardizasyon mütehassJsı Dr. 
Bade ile Ziraat Bankası ~ 
lerinden Rahmi'den müteşekkil 
olan heyet, dün Ticaret oda• 
sile Türkofisi ziyaret etmiş ve 
üzüm kurumunda bir mü~ 
meşgul olmuştur. Heyet, ötle
den sonra lzmir' de tesis edi
lecek büyük soğuk hava d.
posunun yerini tesbit için ~ 
kikatına başlamış ve Şehitler
den Alsancak'a kadar olaD 
saha üzerinde dolaşmıştır. 

Haber aldığımıza göre ÜZÜlll 
ve meyvalanmızm yaş olarak 
sotuk bava tesisatlı vagon ~ 
vapurlarla dış memleketkre 
bozulmadan ihracını temine 
yanyacak ve büyük mikyasta 
vücuda getirilecek olan soguk 
hava deposu, deniz kenanncla 
bir yerde kurulacaktır. Çünkü 
sotuk hava tesisatlı vapurlar, 
doğradan doğruya büyük de
poya yanaşarak meyvalan ala 
cak ve sevkedecektir. 

Büyük soğuk bava deposu
nun Alsancak cihetinde dena 
kenarında tesis edileceği aoy
lenmektedir. 

Emniyet mü
clürüniJn vedaı. 

Şehrimiz Emniyet müc:lüri 
Feyzi Akkor' un, Bulvadin kar 
makamlığına tayini hakkındaki 
emir, dün Dahiliye vekiletia
den vilayete gelmiştir. Feyzi 
Akkor, dün arkadaşlarına ve
da etmiş ve matbaamm da 
ziyaret ederek tahrir arlcadM
lanmızla görüşmüş ve aynı
mışbr. Feyzi Akkor, pazart• 
günü Ankara trenile Afyon'a 
gidecek ve oradan Bulvadin'e 
hareket edecektir. Dün mea· 
lek arkadaşlarına aşağıdaki 
mektuivı göndermiştir: 

Aziz arkadaşlar; 
22 sene beni içinde 

tan çok sevdiğim polis camı 
asından ve beş buçuk sene 
beraberce çalışbğım sizlerd 
Bulvadin kaymakamlıtına tayi
nim dolayısile aynlıyorum. 

Beraberce çalıfbl'mız I,.; 
uzun seneler içinde çok llril
him ödevimi yapabilmiş i 
bunu sizlerin kıymetli yardi-{ 
mınıza medyonum. Bunda ~ 
pinizin hiasesi vardır. Sizler.; 
den aynlıyorum, fakat kal.; 
bim daima sizinledir. He~
nize çok mühim olan iflerP" 
nizde muvaffala_yetler dilen&;: 
Allaha ısmarlacbk aziz arka
daşlar. 

Emniyet müdürü 
Fegzi Akkor 

ÜziJm ve incir 
Piyaaa için 
karar verilecek 

Yeni mahsul üzüm ve incir 
piyasalannın açılacaklan ta• 
rihleri ttshit için bugiin bo._ 
idare heyeti borsada toplana-' 
cakbr. Üzüm ve incir piyua
lannın Pazartesi günü açıl
ma11 mybtemeldir. 
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Siyaset ve Aşk 
Fransız 
Meclisinde 
Münakaşalar 

---...···~--Edebi, Tarihi, macera romanı M. Heryo 

Fakat polis müdürünün ka
pıcısı, müdürü görmek müm· 
kün olmadığını söyliyerek: 

- Müdür uyuyor artık 1 
Dedi. 

Dük Lodovik kapıcıya: 
- Siz kartımı kendisine 

götürünüz. Ondan sonrasına 
karışmazsınız .. 

Fakat kapıcı hala tereddüt 
içinde idi. Bunun ıçın Dük, 
bu sefer imirane bir sesle: 

- Haydi çabuk olunuz! 
Dedi. 

Bulundukları yerde müdhiş 
bir ceryan vardı; dışarıdaki 
fırtınanın husule getirdiği bu 
ceryan altında Dük tır-tır tit
redi. Kora bu halan farkına 
vardı. 

- Aman, dedi. dikkat edı
niz. Arabaya gidelim de ora· 
da bekliyelim .. Yoksa, burada 
ölüm senin için muhakkatır! 

Fakat Dük Lodovik Kora'nın 
bu tavsiyesine kulak asmadı ve: 

- Beş dakikaya kadar bu 
adam dönecektir! Dedi. 

Ve bir sigara yaktı, kori
dorda iri ve serı adımlarla 
dolaşmağa başladı. 

- Evvela hastanın senın _ 
evide nakli müsaadesini almak 
lazımdır. Ondan sonra ne ya
pacağımızı kararlaştırırız. 

- Ben de bu fikirdeyim 
Lodo, fakat Lüsi'nin kararın
dan korkuyorum. Biran evel 
bunu tevkif ettirerek dosya
yı da kurtarmak lazımdır. Son
ra, bu hainler hastaneden Pi
bu let'i kaldırır ve kaçırırlar. 

Kapıcı henüz dönmemiş idi. 
Soğuk Lodovik'i çok muztarip 
ediyordu. Fakat biraz sonra 
kapıcı döndü: 

- Polis müdürü sizi bekli· 
yor! Dedi. 

Lodovik ve Kora iki kat 
çıkarak polis müdürünün ika
metgahını teşkil eden kısma 
vardılar. Bir polis kendilerini 
müdürün yanına soktu. 

Polis müdürü Dük'ü büyük 
hir samimiyet ve saygı ile 
karşıladı; Köra 'yı sadece se
lamladı. Her ikisine de karşı
sında birer koltuk işaret ede
rek: 

- Lütfen oturunuz. Böylece 
rahatsız olduğ_unuzdan dolayı 
size çok teşekkür ederim, Dük 
hazretleri.. Dedi, hastaneden 
geliyorsunuz, değilmi; 

- Evet, hastanedeki kız 
bizim bildiğimiz Pibulet'tir. 

- Demek ki tahminim doğ
ru imiş. Bu cihet beni memnun 
etmiştir. Kızcağız ne haldedir? 

ANADOLU 

ANADOLU MATBAASINDA 
ut~'TIR 

95 .. 

- Vakıa hastadır, Fakat 
hemşirenin teminine nazaran 
kurtulacaktır. 

- Çok iyi, tahkikat için de 
bu kızın iyileşmesi lazımdır. 

- Bilhassa ben bu kızca
ğızın kurtulmasını çok isterim, 
çünki elimde doğmuş ve elim
de büyümüş, çok afif ve sa
mimi bir kızdır. Fakat sizi 
sade bunun için ziyaret etmi
yorum. Sizden bir müsaade 
istiyeceğim. 

- Nasıl müsaade? 
- Bu kızı madam Kora 

Pearl'ın nezdine nakil müsaa-
desi, burada hastaneden iyi 
tedavisine gayret edilecektir. 

- Maalesef... Böyle bir 
müsaade vermek benim ıçın 
mümkün değildir. 

- Sebebi? 
- Mühim bir dosyanın dos-

tunuz yüzbaşı Buagemon'un 
nezdinden çalındığından ha
berdarsınız sanıyorum. 

- Evet. Ve yaralandığı 
haberi Pibulet'i Hanri'nin nez
dine götüren de benim? 

- Fakat bu meselenin tam 
·bir şekilde tenviri meselesi 
bana tevdi edilmiştir. Ve şiip
helerimin doğrudan doğruya 
bu genç kız üzerinde olduğu
nu da söylemekten kendimi 
alamam .. 

- Müdürün bu sözleri üze
rine Kora ve Lodovik ikisi 
birden irkildiler. 

- Bu şüphe yersizdir, böy
le bir şeyin imkana yoktur. 
Pibulet için böyle bir hareket 
mümkün değildir. 

- Aldanmış olmanızdan 
korkuyorum. 

- Müdür hazretleri, size 
diyorum ki Pibulet benim kı
zım demektir. 

- Fakat şüphelerimin boş 
olmadığını size isbat edece
ğim. 

-Sonu var-

Celseyi tatil etti .• 
Paris, 14 (Radyo) - Dün 

Fransız mechsi meb'usanda 
mühim hadiseler olmuştur. 

Meb'uslardan M. Valad, ha· 
va bakanı M. Kota Madrid'e 
tayyare verdiği için şiddetle 
taarruz etmiştir. Taarruz çok 
şahsi ve şiddetli olduğu için 
meclis reisi M. Heryo celseyi 
tatile mecbur kalmıştır. ----. 
Fransa ve /tal-

• • 
yanın vazıyetı .. 
J spanya hadisesi 
karşısında nedir? 

Roma 14 (Radyo) - Paris
ten bildiriliyor: Elize sarayın-
da toplanan kabine içtimaında 
hariciye bakam Fransız Fasın-
da yerlilerin lspanyol asileri
ne gönüllü olarak ilhakları 
mes' elesini izah etmiştir. 

Bu hareket münferit vazi
yette olduğu için m~nnedile-
memektedir. Fransızlar bu hu
susta yapılan propagandaları 
mennetmişlerdir. Bundan baş
ka Fransız hükumeti, ispanya
da hükumet cephesi mağlup 
olduğu takdirde Fransaya'ya 
müthiş bir lspanyol muhace
reti olacağı nazarı dikkate al
mış ve böyle bir hal vuku 
bulduğu takdirde lspanyol 
muhacirlerinin garon nehri şi-
maline sevkine karar veril
miştir. 

İngiltere' de 
Dökümhanelerde 
büyük faaliyet var. 

Londra, 14 (Radyo) - Bü
yük Britanya çdik dökümha
nelerinde geceli ve gündüzlü 
bir faaliyet hüküm sürmekte-
dir. Hükumetin verdiği büyük 
siparişleri yerine getirmek için 
dökümhaneler idareleri resmi 
tatilleri lağva karar vermişler-
dir. Amele bu kararı kabul 
etmemek istemektedir. 

Parti şild mUsaba
kaları programı 

-

Bisiklet mukave· 
met koşuları 
Bursa' dan bisikletle tura 

çıkmış olan 3 bisikletçi bu
gün Bergama' dan şehrimize 
gelecektir. Bundan bir hafta 
evel Bursa halkevi başkanlı· 
tının lzmir parti başkanlığına 
vaki olan müracaati üzerine 
spor bölgesi bu koşuları yap
mağı kabul etmiştir. Misafir 
sporcular 3 • 4 gün lzmir' de 
kalacaklar ve pazar güuü sa
bahı saat 7 ,30 da başlamak 
üzere Tire yolunda 50 kilo· 
metrelik bir mukavemet ko· 

Almanya, kendi tayyarelerinin iadesi şar
tilelbitaraf lık'anlaşmasına yanaşmaktadır. 

Müşkül, kontrol istiyen 
"Italya şartlarındadır! 

Fransız sefiri izahat verdi. Eden, hafta içinde Londra'ya dö11 

necektir. Almanya, Rusya ve ispanya işlerini karıştırıyor. 
Berlin, 14 (Radyo)- Resmi Diğer cihetten de Lord Ha- daha fazla tesir icra edeme-

mahafil, Almanya'mn Fransız lifaks'ın ancak pazartesi günü mesinden korkulmaktadır. Çün· 
notasına cevabının resmen ve- Londra'ya döneceği anlaşıl- kü lngiltere hükumeti bundan 
rilmesi Madrid ile Almanya mıştır. Maamafih Lord Hali- evel Fransız teşebbüsüne kuv-
arasındaki ihtilafın halline ka- faks lngiliz hariciye bakanlığı vetle müzaheret etmiş ve fakat 
dar mümkün olamıyacağı ka- ile rabıtasını muhafaza etmekte ufak bir netice bile elde ede-
naatindedir. ve icabında Londra'ya gel· memiştir. 

Bu ihtilaf dört Alman'ın meğe hazır bulunmaktadır. lngiliz amele mehafili vazi-
katli, Madrid' de altı Alman M. Eden ise önümüzdeki yet dolayısile endişe içinde-
tayyaresinden birinin müsade- haftanın ortalarında Londra'ya dir. Fakat Muhafazakarlar ib-
resi üzerine çıkmıştır. dönecektir. tilalcilere mütemayildirler. Bu 

Berlin, 14 (A.A) - Siyasal Fransa'nın siyaseti, en kısa sebepten dolayı lngiltere hü-
mehafilin teyid ettiğine göre, bir zamanda ispanya işlerine kumeti uzlaştırma yolunda 
Alman hükumeti Madrid hü- ademi müdahale ve tayyare yapmış olduğu teşebbüslerd'!n 
kumeti tarafından za,•)tolunan vermemek esaslarının tesbiti b 

başkk her hangi bir ted ir 
Alman ticaret tayyarel~rinin mecburiyete bağlıdır. almaktan kaçınmaktadır. 
iadesi şartile ispanya işlerine Almanya'nın cevabına ge-
ademi müdahale hakkındaki lince ; Almanya ispanya hadi- Berlin, 14 (A.A) - Yan 
Fransız teklifine iştirak et- selerinden başka bir netice resmi mehafil Almanya'nın 
mektedir. ve istifade teminine çalışmak- ademi müdahale hakkındaki 

Yarı resmi bir tebliğe göre, tadır. Almanya, Rusya işlerile Fransız tekliflerine vereceği 
lspanyol hükumeti Alman tay- ispanya işini karıştırmaktadır. cevabı mütemadiyen tehir et-
yarelerinin iadesini emretmiştir. Almanlar Rusların 21 ya- mekte olduğuna nazarı dik-

Londra, 13 (A.A) - Roy- şında başlıyan askeri hizmetin kati celbetmektedirler. Bu me· 
ter Ajansı Almanya'nın İspan- 19 yaşına indirmelerine bu hafil Madrid hükümeti tara-
yol işlerine müdahale edilme- suretle hazır ordusunu 2 mil- fından müsadere edilmiş olan 
mesi hakkındaki Fransız pro- yona cıkarmalarına büyük bir Lutfhansa'ya ait 6 tayyarenin 
ıesını pek yakında kabul ehemmiyet vermektedir. Rus- iadesi hakkında Berlin ve Mad
edeceğini tahmin etmektedir. ya' da hava, kara ve deniz rid arasında müzakereler ya-

Halihazırda en büyük müş- kuvvetlerinin fevkalade artml- pılmakta olduğunu ehemmi· 
kül ltalya'nın ileri sürmüş ması, askeri yollar ve tesisatın yetlc kaydediyorlar. 
olduğu üç ihtirazi kayiddir. şekil ve dereceleri çok nazarı Bu tayyareler Madrid'teki 
ltalya ispanyaya gönüllü ve dikkati caliptir. Almanlar, bu Almanları alıp götürmek için 
para gönderilmesinin menedil- askeri hazırlıkları, Rusya'nın Madrid ile Alicante arasında 
mesi hususunun kat'i surette kendi emniyeti için lazımolan sefer ediyorlardı. Bunların 
menedilmesini ve ayni za- dereceden çok yüksek gör- beşi iade edilmiştir. Yalnız 
manda beynelmilel bir kontrol mektedirler. altıncısı henez Madrid' de ve 
komisyonu ihdas olunmasını Londra, 14 (A.A) - Siyasi ispanya hükumetinin elin-
istemiştir. mahafil Almanya, ftalya ve dedir. 

Bayiik Britanya Fransız pro- Poprtekız'in ademi müdahale 
jesine müzaharet etmek için itilafı akdine dair ohn müza-

Bu tayyare bir bombardı· 
man tayyaresi olup yanlışlıkla 

Roma hükumeti nezdinde kcreleri sürüncemede bırak· 
k ld kl k .. k d ' Badajozda yere inmiş ve sonra ikinci bir teşebbüs yapmıştır. ma la o u arı çün u en ı-

bcnzini tükenmiş olduğundan P~ris. 14 (Radyo)-Elize' de !erinin yardımı ile ihtilalcilerin 
kabinenin dünki içtimaından pek yakında kati bir muzaffe- Badajoz ayaletinde kain Az. 
sonra, hariciye bakanı M. Del- riyet kazanacaklarını tahmin hagada yeniden yere inmek 
bos, Fransa'nın Roma sefiri etmete bulunduklaı ı nıiitalea· mecburiyetinde kalmıştır. 
Kont Dö Şaınbrone, Kont sındadır. Şimdiki halde Almanyanın 
Ciyano nezdinde italya'nın is- Vaziyet çok ciddi telakki istediğı şey Barselonda dört 
tediği izahatı vermesini emret- edilmektedir. Çünki lspanyol Almanın idam edilmesi mes-
miştir. ihtilalcilerine İtalya, Almanya elesinde tatmin olunması ve 

Kont Şambron Kont Ciyano ve Portekiz tarafından yardım müsadere edilmiş tayyarelerin 
ile uzun bir mülakat yaparak dolayısiyle fevkalade heyecan iadesidir. 
bu izahatı vermiştir. Fakat içinde olan Fransız efkarı Lufthansa şirketi fspaayayı 
izahatın mahiyeti henüz ma- umumiyesini hesaba katmak terketmek istiyen Almanlarla 
lum değildir. meckuriyetinde bulunan Fransa diğer bütün ecnebileri alıp 

Yalnız Kont Ciyano'nun, hükumeti çok müşkül bir A"ötürmek üzere Madrid·Bar-
Fransa'nın Roma sefirine yarın mevkidedir. selon ve Marsilya arasındaki 
yortu olmak ve Mussolini'nin lngiltere hükumetinin Bezlin servislerini artırmış olduğunu 
Roma' da olmaması hasabile ve Roma hükumetleri üzerinde bildirmiştir. __________________ -=:=.;...======-=======----------~ 
Pazartesi gününden evel cevap 
vermek mümkün olmıyacağını 
bildirdiği malumdur. 

şusu yapacaklardır. Mmtaka
mız mukavemet birincisi Ka
zım' ın halen Berlin'de bulun
duğuna göre bisikletçilerimi
zin mısafirlere karşı alacakları 
neticeyi tahmin edemeyiz. Maa
mafih misafirlerimizin yanla· 
rında kuvvetli rakipler göre
cekleri ve koşunun çok alaka 
ve heyecan uyandıracağı ka
naatindeyiz. 

Manisa'da futbol maçı 
Manisa'nın Yıldırımspor ta· 

kımı ile lzmir Şehid tayyare
ciler spor takımı arasında ya
rın Manisa sahasında bir fut
bol müsabakası yapılacaktır. 

• 

KudUs'te kanii mü
cadele devamda. 
Arap'lar bir belediye reisi ile 
bir Yahudi ailesini öldürdüler 
Kudüs, 14 (Radyo) - Ebron belediye reisini Arap'lar öl

dürmüşlerdir. Bundan başka civarda bir Yahudi ailesini de 
katletmişler ve Yahudi'lere bombalar atmışlardır. 

Kudüs, 14 (Radyo) -- Siyonist komitesi icta komitesini da
vete karar vermiştir. Siyonist ve icra komitesi 70 azadan mü
rekkeptir. Bu komite talik edildiği söylenen Yahudi muha
cereti mes'elesini tetkik edecek ve kararlar verecektir. Yahudi 
ajans müdürü M. Sertak: 

" Bu yeni vaziyetin iyi ve esaslı surette tetkiki lazımdır. " 
Demiştir. 
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Su ve elektirik ~ kadar ucuz ki !::ğ::::,e~:ri ancak arın oyna ~.$._~ uyu ro .. 
darısı başımıza! Acıpayam olabilir. Bir asır evel başlıyan ateş - Kraliçeler - Mürteciler 

Suikasdler - Bir yıllık cumuriyet. Ödemiş, 
(Hususi) - Ege 
bölgesinin en 
Verimli, en zen
gin ilçe leri nin 
başın da Öde
nıi~ gelir. Ay
dın gibi Öde
nıiş 'te 72 ka
lem mahsul ye
tiştirir. Başlıca 
çift Ürün le r i 
tütün, incirdir. 
Genel istihsali 
yılda beş mil
yon kilodur. 

ilçe merke
zinin nüfusu 18 
bin ve umum 
ilçenin nüfusu 
da 82 bindir. 

132 köyün 
sekseninde 
mektep, bunla· 
rın 60 şında 
öğretmen var· 
dır 20 sine de 
bu yıl tayin 
olunmak üzere 
büdçede tahsi
sat ayrılmıştır. 
Birçok lköylerin küçük ve bir
birine yakın olduğu dikkate 
alınırsa Ödemiş'te mektepsiz 
köy yok denilebilir. 
Ödemiş halkavi ulusal kül

türün yükselmesi ve yayılması 
için iyi çalışan bir kaynaktır. 

Halkevinde bir yılda 79 
konferans, 5 temsil verilmiç 
ve bu temsiller birçok köy
lerde tekrarlanmıştır. 

Ödemiş halkevi her } ıl ilk 
kurşun merasimini yapar, kitap 
sarayında mevcut 2300 kitaptan 
1200 tanesi ciltlendirilmiştir. 
200 lira teberrü eden İzmir 
saylavı Rahmi Köken adına 
bir dolap yaptırılmıştır. Evkaf 

Bozdağ 

tafa bu parayı bankadan °o3 
faizle almıştır. 

Ödemiş belediyesinin yıllık 
bütçesi 110 bin liradır. Geçen 
yıl tahakkuk ve tahsilat 104 
bin lira olmuştur. Ayrıca 67 
bin lira da su ve elektirik mül
hak bütçesi vardır. Elektrik 
Ôdemiş'te sudan ucuzdur: Ki
lovatı 12 kuruş. 

Su ise ne kadar kullanırsan 
kullan ayda 70 kuruş. 

Uray şimdi bir de buz fab
ı ikası kazanmıştır. Kilosu 100 
paradan günde 70-100 liralık 

buz hare yor. Buz fabrikasının 
cntcressan bir de hikayesi 
var. 

idaresi de kitap sarayına iki Manisa' da buz fabrikası sa· 
dolap armağan etmiştir. hibile orası arasında çıkan 

Kitapsaray, halkevinin bu- anlaşmamazlığı duyan Ödemiş 
lunduğu hava kurumu yapısı- urbayı Manisa'ya giderek fab
nın en üst katındadır. buraya, rika sahibile anlaşıyor ve 20 
yaylalara giden yollara ve bin liraya satın alarak Öde· 
Ödemiş ovasına nazır olduğu miş'e gelirib kurdurub çalıştı· 
halde okuyucu gelmıyor. Hal- rıyor. 

kevi başkanını en çok Üzen Buz fabrikası Ödemiş'te süt 
budur. endüstrisinin de yayılma ve 

General Kazım Dirik'in yal- ilerlemesine çok faydalı ola
nız Ödemis'e değil, Ege böl- caktır. 
gesine kazandırdığı Gölcük ve Ödemiş urayı, mevcud par
Bozdağ yaylalan Ödemiş'in kın ihtiyacı karşılamadığını gö
ekonomi durumuna çok yar· rerek, Halkevi bahçesine de 
dım etmektedir. Bu yıl, Boz- pnrk yapıyor. 
dağda yazı geçiren yalnız Ay- Ödemiş urayı Ege bölgesi-
dmdan 15-20 aile vardır. nin en geniş ve modern halini 
Ödemiş Urayı bilgı ve prog· ôdemış'c yaptırmıştır. Bundan 

ramla çalışmış ve muvaffak başkı gene bir hal yapılmış 
olmuştur. şimdi de tarım hali yapılmak-

Herşeyden önce su ve ışık tadır. 

Acıpayamdan bir mektup 
aldık. Ay.ıen neşrediyoruz: 

Sayın saylavımız. 

3012 sayılı kanunla kurulan 
Burdur iline mülhak (Yeşilova) 
keızasına bağlanan köyleri gös
terir cedveli 28-7 -936 tarihli 
resmi gazetede o1:uduk. Bun
da bir takım köy adı yanlış
lıkları, tekrarlar ve mevcud 
olmadığı halde ilaveler bulun
makla beraber Erleye merbut· 
muş gibi gcstcriluck eskiden
bcri do~rrudan doğruya Acı
payama bağlf olan (Sırçak
S rçak, Tahtalıhoroz, Giiney, 
Kara - Karaköy, Kürtler -
Kurtlar) köylerinin dahi lis· 
leye idhal edildiğini gördük. 
Böylece: 
Acıpayama iki saallık bir 

mesafeye kadar gelmiş bulu
nan Yeşilova kazası sınırları 
3012 sayılı kanun hükümleri 
dışına çıkmış oluyor zira Eski
erle nahiyesi - Satırlar na
hiyes" nden jasd olunan şüp
hesiz ki: bundan önce mülki 
teşkilat itibarile bu nahiyeye 
bağlı köylerdir. Yoksa baş· 
kaca her hangi bir köyün bile 
ilhakı vilayet idaresi kanunu 
mucibince her iki vilayet umu
mi meclislerinin kararları ve 
dahiliye vekaletinin mütalea 
ve sairesi gibi bir takım me
rasimden geçmesini yani ye
niden bir muamelenin cereyan 
etmesini icabettirmektedir. 

düsturile yürüyen Ödemiş be- 1 
lediyesi, kıymetli ızmir saylav- Borsada 
larının ilgi ve yardımile Ziraat ----------

Halbuki EskiP.rle nahiyesine 
bağlı köyler ~çinde olmıyan 
ve bu nahiyenin hududu da
hilinde dahi bulunmıyan altı 
köy daha alınarak listeye kon
muştur. Yukarıda adlarını yaz· 
dığımız bu köyler hiçbir z \
man Eskierle nahiyesinin hu
dudları içine girmemiştir. Zira 
Erit: nahiyesi ile aralarında 
yüksek arızalar mevcuttur. Kö
pekbeli - Saldagediği yahud 
Manatır gediği ve Çomaklı 
belleri gibi maniaları aşmak 
güçtüı. Bilhassa kışın kar bas
tığı zamanlarda kapalıdır. Bu 
köylerde ise arızaların Acı
payama bakan sathı maille
rinde kuruludur. Zaten mer
kezimize de 10-15 kilometre 
gibi pek kısa bir mesafededir. 
Heman karşımızda, coğrafi 
vaziyet itibarile Acıpayama 

iki saatlık bir yere kadar dil 
şeklinde uzanan kazamızın bu 
kısmını dar bir koridor ha
linde bıraktığı gibi idari, in
zibati ve hususile iktisadi 
yönlerden de Erle ile kat'iyen 
alaka ve münasebetleri yok
tur. Çünkü havalinin· en mü
him pazarı olan Karahüyüke 

bankasından 700 bin lira alarak, 

1 bir saatlık mesafede olmaları 
1 her türlü izaleye yeter. işte 

her bakımdan Acıpayama 

bağlı olan bu köylerin yanlışZahire sahşları: ı 
Ç. Alıcı K. S. S. lıkla cetvele konularak Eski-şehri sıhhi ve bol suya ve 

ışığa kavuşturmuştur. 

Uray bankaya borcunun ya· 
nsmdan fazlasını ödemiş, 320 
bin lira borcu kalmıştır. Banka 
evelce aldığı uray emlakini 
bu yıl geri vermiştir. Yapılan 
yeni anlaşma üzerine borç 
yılda 38,000 lira ödenmek 
üzere borç yılda 38,000 lira 
ödenmek üzere taksitlendiril
miştit. Ödemiş'in çok sevdiği 
muvaffak olmuş eski belediye 
reisi, Çanakkale saylavı Mus· 

756 Buğday 5 5 u 
135 Arpa 3 625 3 625 
185 Bakla 4 1875 4 3125 
20 Ton susam 13 18 
22 Susam 13 18 

301 Kumdarı 5 1875 5 5625 
50 Ton Kepek ka. 2 2 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Başdurak'ta Sıh

hat, Karantina'da Eşref, Ke
mer'de Kamer, Eşrefpaşa'da 

Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 

erle nahiyesi içinde imiş gibi 
gösterilmesi bu köyler halkı 
üzerinde haklı şikayetler do
ğurmuştur. Bu şekil duruma 
bir nihayet vermek üzere hal
lerine tercüman olarak bir 
yanlışlığa kurban edilmeme-
1 eri dileğile Satırlar hududu· 
nun kanun hükümlerine göre 
kalmasinı ve yukarıda adları 
yazılı köylerin de Acıpayama 
bağlılıklannın temini hususun
daki alaka ve yardımlarınızı 

ihdas ettiği vaziyet, Madrid' de 
sıkı bir idarei örfiye ilanı su
retile bastırılabilmiştir. 

lzabella 16 yaşında Dük 
Fransova d'Assis ile evlen· 
miştir. Gene kraliçe hurriyet· 
perver görünüyordu. lspanyol
lara bazı esasi haklar bahşet
mişti. Fakat mürteciler -gene 
karlistlerin tahrikatı ile· 1852 
s .. nesi kanunuevvelinin ikisinde 
bir isyan çıkarmışlardır. Kili
seden çıkmakta iken lzabel
la'ya, mutaassıb bir papaz 
suikast teşebbüsünde bulun
muş bunu askeri bir ihtilal 
takib etmiştir. 

lspanya'da son hadiselerde amele yakaladıkları bir 
asilzadeyi sokaklarda dolaştırırken. 

Endülüs ayaleti isyanı istik
lal ilanıPa kadar ileri götür
müş ve veı ilen müsaadeler
den hiçbirşeyden vazgeçmiye
ccği:ıi bildırmıştır. Bunun üze
rine mürtecilerin ruhu o'an 
kraliçenin annesi Fransa'ya 
nefyedılmiştir. İki senelik da
hili harbten sonra liberaller 
tekrar resikara gelmişler, fakat 
iki sene sonra irticakarane 
isyanlar gene başlamıştır. 

Bize uzak olmakla beraber, 
ispanya' daki son vaziyet bey
nelmilel bir tehlike olmakta 
devam etmektedir. Bunun için 
ispanya ahvali günün en mü
him ve korkunç bir mes'elesi 
olmuştur. 

Vakıa, lspanya'da bir asır
danberi bir ihtilal ateşi hü
küm sürmektedir. Bu ihtilal da 
bugünkü gibi daima sınıf da
vasından doğmuştur. Fakat 
bugünkü vaziyet, görülmemiş 
derecede büyümüş bir "Zen
gin ve arazi sahipleri ile fakir 
lspanyol'lar.. ihtilafıdır, bir 
taraf diğer tarafı tamamen 
ezmedikçe düzelmiyecektir. 

lspanya'nın geçen asırdaki 
vaziyetini şöylece hulisayı fay· 
daydalı buluyoruz. 

On dokuzuncu asırda he
men bütün lspanyol hüküm
darları ecnebi memleketlere 
iltica zaruretinden kurtulama· 
mışlardır. 

1808 de dördüncü Şarl, 
tahtını Napolyon Bonapart'ın 
kardeşi Jozef Bonapart'a terk 
ederek ispanya' dan kaçmağa 
mecbur kalmıştır. Şarl'ın oğlu 
yedi-ıci Ferdinand da Farasa
da uzun müddet mülteci sıfa
tile kalmıştır. 

lspanyol'ların Napolyon or
dularını def'inden sonra Mad· 
rid'e avdet eden Ferdinand'ın 
çocuğu yoktu. Ancak dördün
cü izdivacında bir kızı olmuş· 
tur : Yerine 1833 de lzabella 
tesmiye edilen bu kızı geç
miştir. habella bu sırada 3 
yaşında idi ! 

Ferdinand'ın kardeşi Don 
Karlas ispanya tahtına 3 ya
şında bir kızın geçmesını ve 
asıl hüküm ve iktidarın Na-

derin saygılarımızla yalvarırız. 
Acıpayam belediye reisi im

za okunamadı, C.H.P. ilçeyön 
kurul başkanı 1. Erten, Halk
evi barkanı A. Vehbi. 

LAGım f çökmüş 
Karataş'ta yeni Türkiye so

kağında 25 numaralı evin 
önünde kaldırım çökmüş ve 
lağım açılmıştır. Çok fena bir 
koku neşreden lağım, uzun 
zaman~anberi kapatılmamıştır. 
Belediye riyasetinin nazarı dik
katini <:elbederiz. 

poli'li bir kadın olan sabık 
kraliçe Mari Kristin'in elinde 
olmasını çekemedi, en sadık 
adamlarından bir gizli cemi
yet teşkil etti. Şimdi ispan
ya' da cumuriyet aleyhine çe
teler şeklinde çalışan "Karlist
ler .. bu Don Karlos'un gizli 
cemiyetin yine ta kendisidir ! 

Karlistler tam bir asır is
panya' da kanlı bir tarih ya
şatmış insanlardır. Bunların 

teşkilatı yarı ruhani, yarı cis
manidir. Cemiyet efradı bütün 
varlıklarını cemiyete hasret
mişlerdir. Teşkilatı o kadar 
gizli ve sıkıdır ki, bir karlistten 
diğer bir cemiyet ferdinin is
mini bile öğrenmek mümkün 
olmamıştır. 

Karlistler, küçük kraliçe aley
hine isyanlar çıkarmışlar ve 
lzabella'nın çocukluk devri 
d~hi.li ve kanlı harplarla geç
mıştır. 

Kortez meclisi, niyabet da
valanna nihayet vermek için 
lzabellayı henüz 13 yaşında 
iken reşid ilan etmeğe mecbur 
kalmıştır. 

Kraliçenin validesi, küçük 
kızı namına devleti idarelerin
den çok hoşlanmıştı. Bu defa 
da bu kadın mukabil harekete 
geçmiştir. Sabık kraliçenin 

Bu defa Barselon, Malaga. 
Saragoza ve Madrid ayaklan· 
mış, fakat bu isyan kan ve 
ateşlere boğulmuştur. 

1863 de Sen Döminik adası 
isyan ederek lspanya'dan ay· 
nlmıştır. 

1870 den evel Kadiks'de 
bir isyan çıkmış ve bu isyan 
birdenbire büyümüş, kraliçenin 
kuvvetleri general Primo tara
fından Alkala'da fena halde 
mağlup edilmiştir. Bunun üze
rine kraliçe lzabella firardan 
başka kurtuluş yolu kalmadı· 
ğını anlamış ve Fransa'ya kaç· 
mıştır. 

Kraliçe kaçarken general 
Primo da taraftarlarının : 

- Yaşasın imparator Pri· 
mo 1 Alkışları arasında Mad· 
rid'e girmiştir. 

Fakat general Prim o impa· 
rator ilan edilmemiş hükumet 
niyabeti mtreşal Scrrano'ya 
verilmiş. Hak sahibi olan 
prenslere krallık teklif edilmiş, 
fakat bu dikenli taht hiçbir 
prens tarafından kabul edil· 
memiştir. Nihayet ispanya 
tahtına Pn s ;a kralı han eda· 

iit/en çeviriniz -

May Vest davayı kaybedecek mi? 

Malumya May Vest sinema aleminde diğer yıldızların hiç 
birisine benzemez. Oldukça şişmandır; ve ancak vücut güzel· 
liğine istinad ile şöhret kazanmış, başta Marlen Ditrih olmak 
üzere birçok meşhur yıldızları gölgede bırakmıştır. 

May V cst, kendisine mahsus güzelliği ile Amerika erkekleri
ni çıldırt~ıştır. Fakat bugün dercettiğimiz resme bakanlar, 
May Vestın davasını kaybettiğine hükmedeceklerdir. Her bıri 
yüz kilodan ağır olan bu bayanlardan zevk alacak bir göz 
yoktur sanıyoruz. 

Osmanlı tarihinin mahut deh lbrahimi vakıa, "Bir kadın ne 
kadar iri olursa zevki de o kadar büyük olur,, kaidesini kor 
muştur amma.. Bu nihayet müvazenesiz bir dimağın garib 
bir zevki olmaktan hiçbir vakit kurtulmamıştır. 
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Cieneral Mola ilerliyor. Fa- " 
kat hiikQmet iyi vaziyette! 
- Başı 1 inci sahifede -
Lizbon, 13 (A.A) - Ascen

sio Gastejon'un kumandası 
altında bulunan ihtilalci kuv
vetler Badajoz önüne gelmiş
lerdir. 

Bayonne, 13 (A.A) - ls
panya' daki Fransız büyük el· 
çisi halihazırda zarausda bu
lunmakta olan Arjantin büyük 
elçisi M. Gracia Mansila'yı 
Saint Jean De Luz da bir 
Fransız harb gemisine bin· 
meğe davet etmiştir. 

M. Gracia Mansilla teşek
kür ve fakat vaki teklifi red
detmiştir. 

Hendaye, 13 (A.A) - is
panya' daki mücadelelerde tay-ı 
yareler git-gide fazlalaşan bir 
faaliyet göstermektedirler. Bu 
sabah ihtilalcilerin bir tay
yaresi Derrondo ve Pasajesi 
bombardıman etmiş ve hü
kumete sadık askerlerden bir 
çoğunu yaralamıştır. 

Bunun üzerine hükumet kuv
vetlerinin elinde bulunan tay· 
yarelerden ikisi Saint Sebas· 
tien'in yakınındaki Lasorte tay
yare meydanından hareket et
miş ve ihtilalcilerin tayyaresini 
kaçmağa mecbur eylemiştir. 

Söylenildiğine göre, asilerin 
bu tayyaresi kendisini takıbe
den tayyarelerden kurtulmak 
için bir müddet Fransız ara
zisi üzerinde uçmuştur. 

Bu sabah saat 16/30 da 
tüfek muharebesi yeniden baş
lamıştır. Bır hükumet tayyaresi 
Saint Sebastien' e yakın olan 
Enderlaze mcvkiindeki asilerin 
üzerinde uzun müddet uç
muştur. 

ihtilalcilerin Pasajesc taar
ruz etmeğe hazırlanmakta ol
dukları zannolunmaktadır. Bir
kaç gündenberi asilerin tayya
r.eleri bu mahallin etrafındaki 
kasabalar üzerinde uçmaktadır. 
Hükumet kuvvetleri bu taar
ruza mani olmak için bütün 
esirlerini asilerin tayyareleri 
tarafından tehdid edilen sev
külceyşi noktalara göndermeğe 
karar vermişlerdir. 

Fransız hududu bu sabah--nına mensup bir prens geçir-
mek istemiş. bu da malUm 
Fransız - Prusya harbini do
ğurmuştur. 

Bir aralık İtalya kralı birinci 
Viktorya Amanuclin kardeşi 
f spanya tahtına geçmiş, fakat 
geçmessile firarı da bir ol
muştur. Çünkü karlistlerle cu
muriyetperverlerin şiddetli hü
cumlanna maruz kalmıştır. Bu 
suretle ispanyada bir sene 
kadar cumuriyet rejimi hü
küm sürmüştü, Nihayet kral
lık halkı, lzebellanın oğlu 12 
inci Alfonsa verilmiştir. 12 
inci karsı Don Karlosun to
runu diğer bir Don Karlos 
iki sene mücadele etmiştir. 
Bilbao ve civarında kanlı ve 
vahşiyane muharebeler olmuş
tur. lron, Tuloza ve Estellada 
da ayni feci vaziyet hüküm 
sürmüştür. Neticede karlist, 
çeteleri mağlup olmuş ve Don 
Karlos Fransaya iltiea etmiştir. 
ispanyada bir ihtilal kan dö
külmeden olmuştur. Bu da 
1931 de On Üçüncü Alfon
sun tahtından ıskatı ve cumu
riyetin ilanı ihtilalidir. 

Fakat ne yazık ki 1931 den
beri de ispanyada ihtilal ate· 
şi sönmemiştir. 

-tanberi kapalıdır. Yalnız sefa
retlere aid otomobiller lspan
ya'ya gidebilmektedirler. 

Burgos, 13 (A.A) - Res
men haber verildiğıne göre, 
Samosierra ve Guadarrama 
cephelerinde hiçbir askeri ha
reket yapılmamıştır. Keşif kol
ları muhtelif mıntakalarda mu
vaffakiyetle ilerlemeğe devam 
etmektedirler. 

Burgos, 13 (A.A) - Havas 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

lrun mmtakasında asiler 
şehrin üç kilometre yakininde 
bulunan Veutas köyünü işgal 
etmişlerdir. 

Bilbaonun asilere teslimi 
pek yakın görülmektedir. 

Londra, 13 (A.A) - ikisi 
Hollanda'lı ve dördü İngiliz 
olan altı nakil tayyaresi bugün 
İspanya'ya müteveccihen Cary: 
don alanından havalanmışlar; 
dır. Bu tayyarelerin dördünün 
asilere ve-diğerlerinin İspanyol 
hükumetine verileceği söylen· 
mektedir. 

Cebelüttarık, 13 (A.A) -
Royter Ajansı muhabirinden : 

General Franko'nun kuv· 
vetlerinin Malaga Üzerine yap· 
makta oldukları ileri hareketi 
kati ~urelte başlamıştır. Mit
ralyözlerle müsellah 600 mun
tazam askerle topçu müfrezesi 
Estepana Üzerine yürümek için 
bu sabah La Limeadan hare
ket etmiştir. Diğer taraftan 
beşyüz asker ve faşist bera
berlerinde kamyon, otomobil
ler ve bir sıhhiye otomobili 
olduğu halde manialı bir yol
dan Estaponya'ya varmak için 
San Reguedan hareket et· 
miştir. 

Bugün öğleden sonra ge
neral Franko'nun askerleri ile 
Estapona komünist ve miJis
leri kar~nlaşhklan zaman şid
detli bir muharebe vukua ge
leceği tahmin edilmektedir. 
isabet ederek mühim hasarat 
ika etmiştir. Gemi batmamış
tır. Zırhhnın şalopelerinden 
birinin birçok yaralıları ka
raya çıkardığı görülmüştür. 

Seville 14 (A.A) - ' lhti
lalcıların umumi karargaht 
tarafından dün neşredilmiş 
olan bir tebliğte general Mo· 
la'nın kumandası altındaki 
kuvvetlerin ileri hareketlerine 
devam etmekte oldukları ve 
yakında muzafferiyetlerini ilan 
etmesi ümit edilmektedir. 

Madrid, 14 (A.A) - Sos
yalist lideri M. lndaleccio 
Priete Bilbao'da intişar et
mekte olan liberal gazetesinin 
bugünkü nüshası.ıda yazmış 
olduğu bir makalede İspan
ya' da bulunan bütün ecnebi 
devletler mümessillerinin hü
kumete nazik zamanlarda yar
dımda bulunmamak ve memur 
bulundukları memleket efkarı 
umumiyesini aldatmak ve ona 
istikametini şaşırtmak suretile 
takibetmekte oldukları iki 
yüzlü hattı hareketten bahsey
lemektedir. 

M. Priete bu mümessilleri 
ihanetle itham etmekte ve o 
suretle cezalandırılmalarını is
temektedir. 

Mumaileyh makalesinin so
nunda diyor ki: 

Siyasi mümessillerin bu ku
surlarmdan mütevellit hata 
ekseriyetle eski ispanya kra
lına merbut olan şahsiyetleri 

yerlerinde ipka etmiş olan 
muhtelif hükumetlere racidir. 

Madrid, 14 (A.A) - Dahi
liye nazm hükumetin hakim 
bulunmakta olduğu eyaletlerde 
tam bir sükun hükum sürmekte 
olduğunu beyan etmiştir. 

Madrid'e şimali ispanya' dan 
mühim miktarda yiyecek gel
miştir. Paytahtta hayat nor~ 

maldir. Bütün cephelerden bu 
kabil iyi haberler gelmekteair. 

Saragosse üzerine yürümek
te olan hükumet kuvvetlerinin 
kumandanı şu telgrafı çek
miştir: 

Boş yere nüfusça telefata 
sebebiyet vermemek için be
taetle ilerlemek mecburiyetin
deyiz. Fakat Saragosseun su
kutu beklenildiğinden daha 
çabuk yakındır. 

Barselon, 14 ( Radyo ) -
Hükumet altı tayyare daha 
almışrır. Bunlardan üçü avcı 
tayyaresidir. 

Madrid, 14 (Radyo) -San 
Sebastien'de çıkan gazeteler, 
asilerin bombardımanından şe· 
hir ve halk arasında pek çok 
zararlar verdiğini yazmak· 
tadırlar. 

Londra, 14 (Radyo) - İs· 
panya'dan gelen son habı;ır
lere göre, İspanya' da dahili 
harb nihai bir safhaya girmiş 
demektir. Madrid'in muhiti 
ceneral Mola kuvvetleri tara· 
fından alınmıştır. 

Ceneral F rango' da cenubi 
İspanya' da muvaffakıyetli ta
arruzlar yapmaktadır. Fakat 
hükumet kıt'aları da tasavvu· 
run fevkinde bir mukavemet 
göstermektedirler. CeneralFran
go, Malaga üssübahrisinin 
elde edilmesine hayati bir 
ehemmiyet atfetmektedir. 

İki ası harb sefinesi 
San Sebastiyen önünde ve 
şehiri bambardumana hazır bir 
halde bulunmaktadırlar. 

Asiler az zamanda kuvvetli 
bir tayyare filosu vücuda ge
tirmişlerdir. 10 büyük üç 
motorlu tayyare Afrika' dan 
İspanya'ya imdat getirmekte· 
dirler. · 

Burgos, 14 (Radyo)- fron 
muhitinde yeniden bir takım 
köyler Karlistler'in eline düş
müştür. 

Cebelüttarik'ten verilen ha
berlere göre birinci Ceymis 
harb sefinesine mensub birçok 
yaralılar sahile çıkarılmaktadır. 
Bu sefinenin battığı tekrar 
söylenmektedir. . 

Komünistler ve bir 
asi zabit 

Lizbon, 14 (Radyo) - İs
panya'daki asi kuvvetler Por
tekiz hududunu tamamen işgal 
etmişlerdir. San Maryo'da 
otuz komünist Portekiz top
rağına iltica eden bir asi 
zabiti takibedcrek öldiirmüşler 
ve cesedini İspanya toprak
larma almışlardır. 

Asiler, elde ettikleri ko· 
ınünistleri ve sosyalistleri küme 
halinde kurşuna dizmekte-

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni Kavaflar car-, 

şısı No. 34 
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Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş 

GÜRGENLER ZINCiAL 
DA BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

•• • 
ZINGAL GURGENI 

ALINIZ 
Mobilya, karoseri imalatı için ideal kerest.e GÜRGENDİR .,. .. 
Devlet Demiryolları Afyon 7 inci işletme 
müdürlüğünden: 

1 - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 
üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan ah-

3 

nacak balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarları ve 
teslimat müddetleri aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. 
Alınacak balast; cedvelde gösterildiği veçhile altı guruba ayrılmış olup her gurup 
ayrıca ihale olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacakbr. 

4 - Eksiltme; Devlet Demiryolları balast mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksilt
me şartnamesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler 
bunları Afyon' da 7 inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen ala· 
bilirler. Ve izahat istiyebilirler .. 

5 - Eksiltme; 1/9/936 tarihine tesadüf eden sah günü Afyon şehir istasyonunda 7 inci 
işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı ka
nuna ve 4 üncü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif 
mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş bulunacaklardır. 15 20 25 30 2608 

Ocak ve topla· Bal sat Mu ham- Muvakkat Teslim 1 Gurup ma yerleri mikdarı men bedel teminat 
Bulunduğu hat müddeti Balsatın cim;i 

1 

No.su 
Kim. m3 Lira Lira ay 

ı 
Eskişehir - 40 + 000 1000 1200) 180 4 Ocak kırma 
Afyon 94 + 800 1000 1200 ( balsat 

il Afyon - 227 900 3000 3600 270 6 . 
Akşehir + " " : 

III İzmir - 185 + 000 1000 1200) 180 4 Afyon 186 + 000 1000 1200 ( " " 

iV İzmir -
223 + 249 5000 4500 3376 6 

Toplama ve kır-
Afyon ma balsat 

-v İzmir 
267 - 282 : 3000 2700 2025 6 'Afyon " 

., 

VI İzmir -
400 

Afyon 

Celladgölü 
ve Yamanlar 

Nafıa vekaleti su işleri mü
hendislerinden Salahi'nin An
kara' dan şehrimize gelerek 
Torbalı kazasında Cellad gö
lünün kurutulması için açılan 
ve açılmakta olan konallar 
inşaatını teftiş ve tedkike git-
tiğini dünkü sayımızda yaz
mıştık. Muhendis Salahi, Cel· 
lad gölünün kurutma tesisatı
m teftiş ederek şehrimize dön
müş ve dün de Yamanlar'a 
gitmiştir. Orada 25 kaynakta 
yapılan Yamanlar suyu tesisa· 
tını !edkik eylemiştir. 

t 

Salihli bağlarında 
yağmur ve fırtına 
Salihli' den gazetemize bildiri
len malumata göre 9 ağustosta 
saat 16 da Salihli havalisine 
yağmur düşmüş ve 10 dakika 
devam ettikten sonra şiddetli 
bir fırtınaya çevirmiştir. Fır
tına yirmibeş dakika sürmüş 

ve Gümüş çayı ile Kurudere· 
nin taşması yüzünden 1200 
dönüm bağ, sular altında kal
mıştır. Kazanın cenubundan 
geçen kurude.·enin getirdiği 
kum va taşlardan 50 dönüm 
bağ tamamen mahvolmuştur. 

6000 dönüm bağ zarar gör· 
müş ve bütün bağ mıntaka
sında zararın nisbeti yüzde 
40 olarak tesbit olunmuştur. 

500 8400 8400 630 7 Ocak kırma 

1 balsat 
: 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lira K. 

349 Bayraklı karanfil sokak 4 taj No. lı arsa. 14 80 .. " " 350 burnava caddesınde 55 133 08 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddı layıkile talip 

zuhur etmediğinden 6/8/936 tarihinden itibaren onbeş gün 
müddetle temdit edilmiştir. ihalesi 17 /8/936 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müraca· 
atları. 2602 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
1994 lira 84 kuruş keşif bedelli Tire - Bahçekahve okulu

nun geri kalan yapısı onbeş gün müddetle açık eksiltmeğe 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
hazulıyacakları teminat mektubu ve ehliyet vesikasile birlikte 
ihale günlemeci olan 31/ağustos/936 pazartesi günü saat onda 
il daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 6 

Bayındırlık direktörlüğünden: 
Bergama askeri sat. al. komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaah için 16000 kilo pirinç 7/9/936 pa· 

zartcsi · günii saat 1 O da açık eksiltme ile Bergama 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Pirincin tahmin bedeli 4800 liradır. 
3 - Birinci teminatı 360 liradır. 
4 - İstekli olanların birinci teminab Bergama maliye vez

nesine ihale zamanından evel teslim edecektir. 
5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon 

açık olduğu ilan olunur. 5 9 15 20 2468 

inhisarlar lzmir fabrikası mü
dürlüğünden: 

Fabrikamızda yapılacak bazı tadilat ve tamiratın 24/8/936 
pazar günü saat onbeşte açık eksiltme ile ihalesi icra edile-

cektir. 
isteklilerin buna müteallik şartnameleri görmek Üzere fenni 

ehliyctlerile birlikte o tarihe kadar fabrika alım satım komis-
yonun başkanlığına müracaatları. 



~ 15181936 ---------------------ANADOLU _____________________ Sayfa 7 ~ 
lzmir KomutanlıX-ı ilanları Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: Istanbul Jandarma satın alma 5 1 - Her bir tanesine biçilen ederi 85 kuruş o1an kırkbin 

Mst. Mv. Satın Al. Ko. nundan: tane çıplak a1eminyon matara kapalı zarfla eksilt komı•syOnUDdan: 
1 - Bergama kıtatı için 4300 kilo zeytinyağı 22/8/936 meye konulmuştur. 

cumartesi günü saat 10 da açık eksiltme il~ Bergama 2 ihalesi 3/eylul/936 perşembe günü saat 15 tedir. (277, 973) metre yerli astarlık ve çamaşırlık bez 26 8 936 
askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 3 Şartnamesi l 70 kuruşa ko. dan alınır. çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf eksiltmesile satın alına· 

2 Zeytinyağı tahmin bedeli 1849 liradır. 4 ilk teminat 2250 liradır. cak ve eksiltmesi Gedikpaşada Jandarma dikim evindeki ko· 
3 Birinci teminatı 138 lira 68 kuruştur. 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı misyonumuzda yapılacaktır. Beher metresinin tahmin edilen 
4 istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vcz- kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle bedeli yirmi dört kuruştur. Şart kağıdı 334 kuruş mukabilin· 

nesine ihale zamanından evvel teslim edecektir. birlikte teklif mektuklarını ihale saatinden enaz bir de komisyondan alınabilir. isteklilerin (Beşbin üç} lira elli iki 
5 Evsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon saat evvel M. M. v. satın alma ko. na vermeleri. kuruşluk ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve 

açık olduğu ilan olunur 4 7 11 15 2465 15 30 15 30 şart kağıdında yızılı sair belgeleri havi teklif mektuplarını ek· 
Mst M S t Al K nda M M S Al K d siltme saatinden bir saat evve1ine kadar komisyona vermiş . v. a . . o. nu n: st. v. at. . o. nun an: 
1 Edremit garnizonu ihtiyacı için 350 ton kuruot kapalı 1 - Bergama kıtaatı için 17500 kilo kurufasulya 21/8/936 bu1unmaları. 176 11 15 19 23 176/2550 

zarf usuJile satın alınacaktır. cuma ğünü saat onda açık eksiltme ile Bergama askeri Aydın Nafıa mu··du··rıu·•gv u··nden.· 
2 Malın tahmin bedeli 12250 liradır. satın alma binasında satın alınacaktır. 
3 Birinci teminatı 918 lira 75 kuruştur. 2 - Kuru fasulyanın tahmin bedeli (2100) liradır. 1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın ili dahilinde Aydın - Çi-
4 ihale günü 22/8/936 cumartesi günü saat 11 de tümen 3 - Birinci teminatı 158 lira 50 kuruştur. ne yolunun 28 + 730 - 33 + 975 inci kilometreleri ara· 

satın alma binasında yapılacaktır. 4 f ki' J l b. · · B 1. - ste ı o an arın ırınci temınatı ergama ma ıyc vel:· sında 12 adet betonarme menfez inşaatıdır. 
5 istekli olanlar teklif mektuplarını ihaleden bir saat nesine ihale zamanından evvel teslim edecektir. Bu işin keşif bedeli 1ı231 lira 93 kuruştur. 

evvel teslim edecektir. 5 E k - vsaf ve şeraitini bilmek istiyen hergün komisyon açı 2 Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen1er ıçın hergün ko- olduğu ilan o1unur. 4 7 11 15 2463 A. Eksiltme şartnamesi. 

misyon açık olduğu ilan olunur.7 11 15 20 2434 M M S A K B M k I ·· v• st. v. at 1. o. dan: . u ave e ornegı. 
Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 1 - Ayvalıktaki kıt.at ihtiyacı için 140 ton arpa 17 /8/936 C. Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
1 - Yol yapısı An karada harp okulu yollarının yapılması pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla Tümen satın D. Fenni şartname. 

pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı 22359 lira 43 ku- alma binasında satın alınacaktır. E. Keşif, metraj cetvelleri. 
ruştur. Keşif proje ve şartnamesi bedeline karşı inşaat 2 - Arpanın tahmin bedeli 8400 liradır. F. Projeler. 
şubesinden alınacaktır. ihalesi 19181936 çarşamba günü 3 - Birinci teminatı 630 liradır. lstiyenler bu şartname ve evrakı parasız olarak Ay· 
saat 11 de yapılacaktır. ilk teminat 1677 liradır. Ek- 4 - istekli olanlar teklif mektuplarını ihaleden bir saat dm Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

·ı k evvel teslim etmelidir. 3 Eksiltme 3-8-936 tarihinden 24-8-936 pazartesi günü 
sı tmeye girecekler 2490 sayılı kanunun i i ve üçüncü 
maddelerinde istenen belgelerle birlikte bayındırlık 5 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için hergün komis· saat onbeşte vilayet encümeninde yapılacaktır. 
bakanlığından alınacak ehliyet vesikalarını pazarlık yon açık olduğu ilan olunur. 2 6 11 15 2436 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
günü ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 842 lira 39 ku-
getirmeleri. 12 15 1 - Ankara levazım amirliğine bağlı kıt'a ve müesseselerin ruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağı· 

ihtiyaçları için 1260 ton yerli kok kömürü 3 kok daki vesikaıarı haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 
Mst. Mv. Sat. AL Ko. nundan: kömürünün 3 Eylul 936 tarihine müsadif perşembe A. Fenni ehliyet. 

Cin~i Mikdarı günü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 6 Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan bir 
kilosu 2 _ Münakasası Ankara levazım amirliği satın alma ko- evveline kadar encümene getirilerek eksiltme komis-

Turgutlu askeri kıtatının hayvanatı için arpa 232630 misyonunda yapılacak şartnamesi 195 kuruş muka- yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
Uşaktaki askeri kıtaat hayvanatı için ,. 252050 bilinde mezk5r komisyondan isteklilere verilir. ile gönderilecek mektuplarn nihayet üçüncü maddede 

1 - Turgutlu ve Uşakta bulunan askeri kıtaat hayvanları 3 - Kok kömürünün tutarı 39060 lira olup teminatı mu- yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfının mü-
için yukarıda cins ve mikdarı yazılı 10 aylık arpa vakkatası 2929 lira elli kuruştur. hür mumu ile ijice kapatılmış olması lazımdır. Pos-
kapa1ı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun•m iki ve üçüncü tada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

2 - Ayrı olarak tanzim kılınan arpa şartnameleri bedelsiz · maddelerindeki vesaikle teminatı muvakkata makbuz 12 15 18 21 2582 

o1arak Kasaba askeri satın alma komisyonundan ve teklif 'mektuplarını ihale saatından bir saat evvel lzmı·r M. H. mu··du··rlügv ünden,· 
verilir. komisyona vermeleri. 15 20 25 30 

3 - 232630 kilo arpanın ihalesi 25 Ağustos 936 tarihinde M t M S t ] K d 
1 k h 

s . v. a . a . o. nun an: 
sa ı günü saat on altı ve 252050 ilo arpanın i a- Y edek subay okulu komutanlığından yedek subay okulu 
leside 25 Ağustos 936 tarihinde salı günü saat 17 de hazırlık kıt' asına gelecek tam ehliyetnameli kısa hizmetlilerin 
kapah zarf usulile Kasaba askeri satın alma komis- 1 EylUI 936 da okulda bulunmaları şarttır. 2 Eylı'.il 936 dan 
yonunda yapılacaktır. itibaren mazeretsiz olarak ge1enlerin kat edilmelerine kanuni 

4 - Beher kilosunun muhammen fiatları 4 kuruştur. Te· imkan olmadığından bunların bir Eyliilde okula müracaat 
minat muvakkateleri ayrı ayrı 680 ve 757 liradır. etmeleri. 15 20 25 29 

5 - isteklilerin Ticaretodasında mukayyet olduklarına dair 
b. 'k ·b 1 · lA d Mst. Mv. Sat. al. Ko. nundan: 
ır vesı a 1 raz etme erı azım ır. 1 - Garnizon dahilindeki kıt'a ve müesseselerin senelik 

6 - Teminat muvakkatelerile birlikte teklif mektuplarının mahrukat ihtiyaçları olan 2-279-750 kilo linit kömürü 
münakasanın yağı belli saattan en aşağı bir saat evvel 31-8-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on 
Kasaba askeri satın alma komisyonuna vermeleri ilan beşte kapalı zarfla alınacaktır. 
olunur. 11 15 18 22 2566 2 - Eksiltmesi Ankara levazım amirliği satın alma komis-

Ms. Mv. Sa. Al. Komisyonundan: yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 171 kuruş muka· 
1 - Deniz kıtaatının (60,000) kilo ekmek ihtiyacı kapalı bi1inde isteklilere mezkur komisyondan veri1ir. 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 3 - Kömürün tutarı 34196 lira 25 kuruş olup teminatı 
2 ihalesi 17 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat on altıyı muvakkatesi 2564 lira 72 kuruştur. 

otuzda kışlada Müstahkem Mevki Satın Alma komis- 4 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve üçüncü 
yonunda yapı1acaktır. maddelerindeki vesaikle teminat muvakkatesi ve teklif 

3 Ekmeğin mecmu tutarı 6600 lira olup beher kilosuna mektuplarına havi zarflarını kanuna uygun surette 
12 kuruş fiat tahmin edilmiştir. tanzim ederek müpakasanın yapılacağı belli saattan 

4 Muvakkat teminat akçesi (495) liradır. evvel komisyona vermeleri. 15 20 25 29 
5 İstekliler ticaret odasında kaytlı olduklarına dair vesika M M S ] K d st. v. at. a . o. nun an: 

göstermeleri lazımdır. 1 - Harbiye mektebi için 1000 ton yerli kok kömürü 
6 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 3 Eylul 936 tarihine müsadif perşembe günü saat 
7 isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü madde- 15 te kapalı zarfla alınacaktır. 

lerile şartnamede yazılı vesikaları muvakkat te111inat 2 _ Kömürün münakasası Ankara levazım amirliği satın 
makbuzu ve teklif mektupları ile birlikte iha1e saatın· a1ma komisyonunda yapılacak şartnamesi 155 kuruş 
dan en az bir saat evel kışlada Mst. Mv. Satın Alma 
komisyonuna müracaatları. 1 f> 11 15 2426 mukabilinde mezkur komisyondan isteklilere verilir. 

· 3 - Kömürün tutan 31000 lira olup teminat muvakkatesi 
Mst. Mv. Sa. al. Ko. dan 2325 liradır. 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan muhtelif 4 _ isteklilerin 2490 numaralı kanunun iki ve üçüncü 

renk ve No. daki iki milyon makaraya ihale günü is- maddelerindeki vesaikle teminat ve teklif mektuplarına 
teklı çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kanuna uyğun bir şekilde tanzim ederek ihalenin 
konulmuştur. 

2 - ihalesi 12 Eylül 936 cumartesi günü saat l 2dedir. yapılacağı belli saattan bir saat evvel komisyona ver-
meleri. 15 20 25 30 3 -=. Şartnamesi üç lirayaM. M. V. Sa.al.Ko. dan alınır. 

4 - ilk teminat 7250 liradır. /zmir harici askeri satın alma ilanl~rı 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bergama askeri sat. al. ko. nundan: 
birlikte teklif mektublarını ihale saatından en az bir 1 - Bergama kıtaatı için 180 ton maden kömüıü 19/8/ 
saat evvel Mst. Mv. satın alma komisyonuna verme- 936 çarşamba giinü saat 14 te açık eksiltme ile Ber· 
!eri. 26 15 28 10 2313 gama askeri satın alma binasında satın alınacaktır. 

2 - Maden kömürünün tahmin bedeli 1800 liradır. 
Mst. Mv. Sa. Al. komisyonundan: 3 - Birinci teminatı 135 liradır. 

Cinsi Miktarı 
kilo 4 - istekli olanların birinci teminatı Bergama maliye vez-

nesine ihale zamanından evvel teslim edeceklerdir. 
Saman 115520 b ı 

k 
k h 5 - Evsaf ve şeraitini i mck istiyen hergün komisyon 

1 - Uşakta bulunan as eri ıtaat ayvanatının yukarıda açık olduğu ilan olunur. 31 5 11 15 2376 
cins ve miktan yazılı bulunan 10 aylık saman ihtiyacı 

açık eksiltmeğe konulmuştur. Izmir Vakıflar direktörlüğün-
2 ihalesi 25 ağustos 936 tarihinde salı günü saat 16 da den•. 

açık eksiltme ile Turgutluda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Muhammen fiatı bir kuruş yirmibeş santimdir. 
Teminat muvakkatesi 109 liradır. 
isteklilerin belli gün ve saatte Turgutlu askeri satın alma 

komisyonunda bulunmaları. 11 13 16 18 2565 

Müfti esbak Ahmet Sait vakfı mütevelliliğinden 
Müfti esbak Ahmet Sait vakfından Namazgah caddesinde 

43 No. lı dükkanın senelik kirası 60 lira bedel üzerinden on 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 15/8/936 
cumartesi günü saat 11 dedir. istekli o]anların Vakıflar direk-
törlüğüne muracaatlan ilan olunur. 7 11 15 2503 

Yeri 
lzmirde Kestelli cad. eski M. H. tahsil 

Cinsi 
Dükkan 

No. sı 
140 

şubesi. 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde eski 
M. H. tahsil şubesi. 

" 115 

Tilkilik eski M. H. tahsil şubesi: " 236 
Burnavada eski medrese binası. " 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
yazılı akar kiraya verilmek üzere 6-8-936 gününden 20-8-936 
gününe kadar temdiden 15 gün müddetle müzayedeye çıka· 
rılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün Muhasc
bei Husuiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürme isti
yenlerin de ihale hünü olan 20·8-936 perşembe günü saat 10 
da depozito veya bank mektubu ile birlikte vilayet daimi en-
cümenine müracaatları. 12 l 5 17 19 2583 

İzmir şarbaylığından! 
Senelik kirası 200 lira be· 

deli muhammenle Alsancakta 
Birincikordondaki eski itfaiye 
garajı binası baş katiplikteki 
şartname veçhile bir sene 
müddetle kiraya verilecektir. 
Açık artırma ile ihalesi 21/ 
81936 Cuma günü saat on 
altıdadır. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

7 11 15 18 2512 
1 - Gündoğduda 62 sa

yılı adanın 2260,5 metre mu· 
rabbaındaki 21, 22, 29, 30, 
31 sayılı arsalarının beher 
metrosu 200 kuruştan dört 
bin beşyüz yirmi bir lira be
deli muhammenle baş katip· 
likteki şartname veçile 21/8/ 
936 cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için 340 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektu· 
bile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - 61 adanın 695,5 met
re murabbaındaki 29 sayılı 
arsasının beher metre murab
baı 300 kuruştan iki bin sek· 
sen dokuz lira elli kuruş be· 
deli muhammenle baş katip-
likteki şartname veçhile 21/8/ 
936 cuma günü saat onaltıda 
açık artırma ile i!ıale edile
cektir. iştirak için 157 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektu
bile söylenen gün ve saatte 
encumenc gelinir. 

4 8 11 15 2460 

l Belediye dairesinin 
936 yılı ihtiyacı için alınacak 

bin yirmi altı lira yirmi kuruş 
bedeli muhammenli başkatip· 

likteki şartnameye ilişik ced
velde cins ve miktarı kırk altı 
kalemde yazılı kırtasiyenin 
açık eksiltme ile ihalesi 21-8-
936 cuma gününe temdid edil
miştir. İştirak için yetmiş yedi 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen günde 
ve saat onaltıda encümene 
gelinir. 

2 - Temizlik işleri ıçın 

başkatiplikteki şartname veç· 
hile beher tonu onbir lira yir· 
mibeş kuruştan yüzon iki lira 
elli kuruş bedeli muhammenle 
alınacak on ton yıkanmış ve 
kalburlanmış maden kömürü· 
nün açık eksiltme ile ihalesi 
21/8/936 cuma gününe tem· 
did edilmiştir. iştirak için se
kiz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda en-
cumene gelinir. 12 

Zayi 
lzmir ithalat gümrüğünden 

aldığımız 153887 numaralı 
9-10-935 tarihli 2501 numa· 
ralı beyannameye ve G. P. C. 
markalı bir varil yağına ait 
makbuzu zayi ettiğimden ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadiğı ilan olunur. 

Giorgio P. Corsini Yem 
manif aturacılarda 

lzmir 

• 



[.Z.iroetl 

14 15 16 18 19 20 21 2628 

Erzurum 
tinden: 

vilAye-

20-8-936 perşembe günü saat onbeşte kapalı zarf usulü ile 
ihalesi tekarrür eden 10058.03 lira keşif bedelli gümrük mu-
hafaza örgüdü için Hasköyde yaptırılacak ambar ve büro in
şaatilc gene ayni idarenin 26-8-936 çarşamba günü saat on 
beşte kapalı zarf usulü ile ihalesi tekarrür eden 17988.39 
lira keşif bedelli atölye inşaatınm görülen lüzum üzerine evelce 
yapılan ilanlar iptal edilerek bu kere her iki insaatın tevhit 
edilerek mecmuu keşif bedeli olan 28046.42 lira üzerinden 
yeniden kapalı zarf usulü ile 31-8-936 pazartesi günü saat 
onbeşte İstanbul vilayet nafıa müdürlüğü eksiltme komisyonu 
odasında eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

A - Mukavele, eksiltme, nafıa işleri umumi, hususi ve 
fenni şartnameleri proje keşif hülasasile buna müteferri diğer 
evrak İstanbul nafıa dairesinde ,, 140,, kuruş mukabilinde ve· 
rilecektir. 

B - Muvakkat teminat "2104,, liradır. 
D - isteklilerin en az "20000,, liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik 
ve ticaret odası vesikalarını havi teklif mektuplarını 28-8-936 
cuma günü saat ondörde kadar lstanbul vilayeti nafıa daire
sinde eksiltme komisyonuna vermeleri 4462 2541 11 15 20 25 

..................... ımııi ............................................ ~ ..................... Zlll ........................................ ... 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatsız 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 


