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General Franko, Barselon limanını muhasara 
edecek. Asiler Fransız hududunu kapadılar 

ispanya sularında b · r de • 

M. Hitler 
Şefimize 
Resmini Gönderdi .. Z Auk:ıra, 19 (A. \) - Diln Hei· 
eicumlrnr tıırnfınduıı kııhulü esna· 
srncln B. ~aiıt'ın Alııınıı dl' ' let rı>İ"İ 
13. Ilitler·in resmini Atatürk'c tak· 
diuı ı!lli~j öğreuilıni~tir. harbi başlamı tır 

----· Hükumet 
Barse on nihayet bombardıman edildi. Madr·d Montrö m~avelesinin 

tatbika girdiğini bildirdi .. 
ufuklarında 47 tayyare çarpıştı Ccııenc, 19 (A.A) - Türkiye 

hülı..-ümeti Montrö mukavelename· 
---~-------··~~-----~--~ 

1 
ICarlde de kanlı boğuşmalar oluyor.İtalya İspanyol limanlarını 
~bloka edecekmiş. Madrid elçiliğimize0bir mermi isabet etti 

İspanya'da . 
Vaziyet .. 

1 pmıyn'ııın \'aziyr.ti yeniden ve 

Lirıız dııha karıştı. Aslından çorh:ı 
0 Ian hu \'azh·cte \'Cnitlrn l..nnşık 
tlcnıektc ne tl<'rec:yc kadar munft 

~ldugu da aynca dü~iinülecck Lir 
•~tir. 

Son ,·azİ) eti do[;urnn lıuıli eler 
bir değil, jl,..;ılir. Bır taraftım (Bur· 
goıı) ıla merl.eıı: lrnrnııı' olan Ce· 
l'ler:ıl l'rouko hükumeti İlıpnnya 
8alıillcrindc ılcniz olıloku ı ilfiıı 
<!iti, diğer tnrnfıaıı <lu Alınaıı)a ile 
1ı.ıJ}a ortıl~ dnha fazla maskeli dur· 
lnu•'>n liizıını "Örnıircrı!k Gı•nt•rul 

C' " • 

) tuııko lıükiııuetiui rc~mcrı tam· 

sinin 9 İkinci teşrin l 936 tarihinden 
itibaren meriyete geçtiğini evrakı 

ınuhafazayn memur Fransız hükıi· 

metine bildirmiş olduğunu Millet· 
,.ler cemiyetine İ;ı•ar etmiştir. 

Donanmamız 

Malta'da me
rasiınle karşılandı 

Malta 20 (Radyo) 
Türk donanması, amiral 
Şükrü'nün kumandasında 
buraya gelmiş ve 21 pare 
top atmak suretile şehri 
seltimlamıştır. Burada bu
lunan lngiliz donanması da 
Türk donanmasını selam
lamıştır. 

Ticaret Oda-

JAlman-Rus 
1 

Münasebatıkesiliyor. Alman
ya elçisini geri çekiyor 

....,;;....,.._,__~ --------='-------

• 
lcimizin • 

Antakya' dan bir görünüş . 

yandığı yerde 

Ah, alçak! 
Paraya tüküren Türk'e 

dayak ta atnıış! 
Kilie, 19 (A.A) - Bcl:ındn bu· 

Junau yurd kaçaklarını.lan N.ıhi) c 
müdürü Mclınıed Ali inıilıaL ŞU· 
bclrriıı<lc müntclıilılere şu teklifte 
bulumnuşıur: 

Hcylcrinizi kullanınız. Yarını 

Suriye liracıı ınükufnt alacak ınız. 

F:ıkat l\lehmcd Ali'niu teklifi 
kim~e tarafmdan kabul edilmiş de· 

ğildir. Bunun üzerine re) lt•rini kul· 
lanmıyan bazı kimselere bi:ızat da· 
yal.: ntnııştır. 

Gene yurd kaçuklanndan Mus· 
rafa Asam \'C Adaıuı'lı Mahmud 
Celal intilıııbattıı malııılli lıük.t1me· 

tin knzaııma ı için azami fanliy el 
ısnrfetnıişler, fakat halk tnrafın<lan 

- Sonu 3 üncü sagf ada-

ltalya Ajansına göre 

~Faşist meclisinde 
llt.ığ;ı karar 'erdiler. 

Hu iki tanıflı ' 'e şunıullii ka· 
t:ırların ıııillctier nrası ıııüı:nseLct· 
), r le ihtilıitlar Jo~ııı rıı •ı.mtlun l)i· 
hakkııı korkuluLilir. llt>rkc in hil· 
di~j gibi clabn isynııın lınşlnııgıcın· 
danberi Almanya j!e İtalya lıüku· 
~etleri kendi rejimlerini bayrak 
diye kullanan Gcncrııl Franko hfi· 
kurııctinc ellerinden gelen bütün 
}ardınıJan yııpmnkıa kusur etnıi· 
Yorlardı. Hatta Fransız'lunn teşch· 
hüsü ile Londra'da hir ademi mii· 
dabale komitesi teşekkül ettikten 
\'e oraya murahhaelanuı gön<ler
dikten sonra }Jile hu iki hükumet 
hiç hirşey olnınmış, hiç birşeye ka
tıır verilm

0

emiş gihi ayııi hükıtmete 
11)ni ynrdıııılan yapmakta <leYam 
Cltiler. 

1 ları Kaldırılıyor. M. Mussolini izahat1 

liktısad oda- vermiş 

Unşta İngiltere ile Fransa ol· 
llıak üzere diğer hüklınıeLlerin 
lııeşr<ı İspıınyıı lıükiiınetine herlııın· 
gi bir şekilde yar<lım etmekten ic
tiııab etmeleri hu hük\ımeti vazi
) eti tutamaz bir hole dü;ürdü Ye 

rıilıayct fı i Frımko kun-etleri l\foJ. 
tid kııpılnnııa kııdar clayaııdı. 

Ancak bundan soııraılır ki Sov· 
)< t'Jcr i~c kan~mak YC meşru fs. 
r•an)ıı lıiik(ımctine muhtaç olduğu 
~l')lcri vermek lüzumuııu anladılar. 
Vnkıa hu vardım çok geç kalmış 
hir~eydi, f~kııı gene İiC yarıımakıaıı 
hft]j kalın:ıdı. l\iıckiın Gcıwral 
hnnko kuwctlcri iki ı;ündc .Mn<l· 
tid'e gireceklerini SÖ) tiye EÜ) tiye 
lıölıiirlcndikleri lıalde işte oıılıcş 
&ündür oldukları )Crdc Sa} ınakta 
't• hattiı hazt'ıı l\lilis kıınctlcriııiıı 
~iddcıli e~' Jetleri kıır~ısıııda gni 
lıite çckilıııekteclirler. 

Madrid'iıı Lu hiç !.cl~lenıııiycn 
tnııka'f<'ıneti(lir ki bu,;iin General 
l'ı ııııko lıu k iı mctiııe im l•ıılır:i ah· 
l.,Jrn kararını ıılılırı) or '•' f ı:ılyn 
İ(,. Alnıanp "p ela f spaııya 'ııın ıııı•ş 
tG hiik(ırul'ti olan General .Frau· 
ko')ıı t:ıııııııa~Ll sc,ke<li)ur. 

ltııl)ıı ile Alııınnya'mıı kııt'i· 

)<'ı)e lı:ılledilnıcıniş olaıı l.::p:ıny:ı•nın 
d lıili lıir işine hu şrkildc lıııı ıııı· 
lıırını eokuııılan 1 pnıı)Cı'Jıı düııyu 
.İle ınüna~clıctler idame e<lcıı iki 
lıııktlnıet doğurmak gibi garilı Lir 
'aı.i}ct ihdas edcbilt·cl'~i gilıi Ge
neral Franko ·nnn da kenıli mcm· 
lcl etine karşı hahri bir ahloka 
İliin etıuc•i Jc;pıınya 'nm weşru Lii· 
k\J.ınctiııc ) ar<lıııılardıı hulunan 
Sovyet Ru va He kendi arasında 
i ter isteme~ l>ir lıfıtliee zuhurunu 
iııtnc edecektir, 

Acaba bö)le Lir lııidise karşı· 

~•ndıı İtalya ile Almanya'nıo vaıi· 

- Sonu 3 üncü sayfada-

/spangol askerleri çocuklara yemek clağıtıgorlar 
Cebclüttarık, 20 [ Rnc.lyo ] - yntro Kaınino'ya girmiş Lulunnıak-

iisi kuvvetler Mndrid'dc ünivnsitc tadırlar. 

malıallesİn•lcn sonra Stadyonıu da 
i~gal etmişlerdir. Asiler ~imdi Ku· 

:\1ilislerin müclafoaeı de,·anı 

-Sonu 6ıncı say/ ada -

FRANSA' DA 
Sosyalistlerin -asabiyeti -Sağ cenah gazetelerini taşladılar. 

Matbuat kanunu değişiyor 
Pari11, 19 (A.A) - B. Salcngro'mın intiharı haberi üzerine dıin ge· 

ce bazı heyecanlı tezahürler yapılmı~tır. llalk~ı cephe partilerine men· 
ısub binlerce genç snğ cenah gazeteleri öııiimle güriilttilü tezahürlcnle 
bulnnmu~lıır ve Jıirı;ok gazetelerin ve bn arada Figaro gazetesi binasının 
camlannı kırmışlardır. 

Tczalıürcüler ancak gece yarısına <logru <lağıtılabil mi~lcrdir. 

Pari~, 20 (Radyo) - Alnıaııya'ı.lnn müteveffa Salcııgro aleyhine eağ 
cenah ıııcneublnrına ve gazetelerine ,·esikalar temin edilıliği haberi tek· 
7.ih edilmiştir. 

Paris. 20 (Hnclyo) - Bil<lirildi~inc göre .M. Blum, m<'clisin içtinıaın· 

da ) eni matbuat kanununun tas<likini istiyccektir. -Sonu 6 ıncıda-

lngiltere, Almanya ltalyamn Franko hU· 
kOmetini tanımalarmı nasıl görüyor? 

lngiltereyi faşist blokuna 
sokmak istiyorlar -------------

Vaziyet fenadır. Lord Eden çok 
manidar bevanatta bulundu,' 

Mesru hükumet bas· .. .. 
hadır, muharib hü-

kumet te başka! 
Londra 19 (A.A) - Fı an

ko hükumetinin Almanya ve 
İtalya tarafından tanınmasını 
bugün Avam kamarasında 
mevzuubahseden Eden lngi· 
liz hükumetinin hareket tarzı· 
nı değiştirmiyeceğini söyle
miştir. 

B. Atlcc bu sözlerden ln
giltere' nin Franko hükumetini 
tanımıyacağını manası istim
zaç cdilme.,i lazım gelib gel
mediğini sormuştur. 

-Sonu 7 inci say/ada- Lord Eden 

ları K.u1·ulacak .. 

lktısat vekili· C. Bayar 
İstaııhul, 20 (11 ususi) - 1ktı· 

Eaı.l \' ckfıleti, Ticaret odalan hak· 
kında çok mühim bir kanun pro· 
je i lıazırlnınıştır. Yeni kanun pro· 
jesi, geçen sene Aııkara'da topla
nan odalar kongresinde verilen ka· 
radara istinaden hazırlanmıştır. 

Yeni kanuııa gilre, Ticaret ve Sa· 
na) i o<laları lı..al<lırılacaktır. IIafoıı 

Liitün memlekette 118 Ticaret oda· 
sı ,·ar<lır . .Memleket 21 i~ mınla· 

kasına tuksiın edilerek bu oılıılar 

yerine IJ..:tısad odaları kurulacaktır. 
llu odalar, mcrkc)\i Ankara'da hu· · 
lunıın Jktısaıl ufis:iue Lal)lnnncaktır. 

Amerikan devletleri 
sosyetesi 

Roma, 20 (Radyo) - Pan 
Amerikan konferansında bir 
Amerika devletleri sosyetesi 
teşkili kararlaştırılacaktır. 

~DClKİKQ 
lstanbul 20 ( liususi) -

Alman-Rus münasebatı ke· 
silmek üzeredir. Almanya, 
Moskova elçisini geri ça
ğırmıştır. Rusgadaki Alman 
tebaasının hukukunun mu
haf azasile meşgul olması, 
lngiltere'nin Moskova se
/irinden ı ica edilmiştir. 

Rusya' da tevkif edilen 
Alman' /arın muhakemele
rine bugün başlanmıştır. 

Bu meyanda ltalya'ya aid 
muhtelif işler konuşulmuş 

Roma, 19 { A. A ) - Stcfani 

ajan ı LildiriJor: 

Ali mecli in clünkü toplantısın· 
da B. l\lussolini beyııelwild siyasal 
Yaziyct ve 1talya'mn iç \'C ılış Va· 

ziycti hakkında iki saatten foz.l:ı 

sün•n izahat vermi~tir. Bu izahat· 
tan sonra Ali ıııeclis a~ağıdaki k:ı· 
radarı tııs\'İL etmiştir: 

Fa~ist ali meclisi R. Mussolini 
tarafından okunan Halıeşi tan umu· 
mi v:ıli i Graziani'nin 14 ll~inci· 
te~rin tarihli ve İtalya'nın şarki 
Afrika'dnki n keri ve siyasal vazi· 
yeti hakkınJaki raporu dinlendik· 
ten sonra ba~arclığı eserden <lolayı 

Mareşala tebrik} rini yollamıştır. 

Bu tebrikler yerli ve anavntaıı 

- Sonu 6 ıncı sahifede -
Faşist meclisinde izahat 

veren M. Mussolini 

Rusya' da tevkif edilen Al
man'ların muhakemeleri 

Japonya'nın sevkiyatı -Alman'lar da Rus'lardan tevkifat yapa
caklar . . Bir Japon şefinin beyanatı 

Bugünkü Rusga'yı idare edenler 
Tokyo, 20 [HadyoJ - Gazele· 

cilerin bir içtimaın<la Jııpon Ilari· 
ciyc bakanlığı propaganda memuru 
söz alarak şunları söylemiştir: 

- Japonya hükumeti komü
nizm aleyhine herhangi hir deY· 
letle müzakere ve te~riki meımiye 

hazırdır. Buna mukabil diğer dev. 
letlerdcn hiı;birieine karoı hareket 
etmiytcegiz. Bütün hedef komü· 

nizmdir. 

.Nazi rejimine gelince: Bu bizi 
al4kadar <'tmiyen bir rejimdir; 
çünkü Almanya'yı alakadar eder. 
Fakat komünizm jnpon dahili em· 
niyetini ihlale hazırlaıımış Lir aki· 
<lcdir. 

Paris, 20 [Radyo] - DcYeran 
eden ~ııyialara göre Ilitlcr'in 

- Sonu 5 inci sahifedtJ -
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!B(JLQ 
Verem 'le Mücadele .. 

,{;EHiRM B[RLERI 
Bir gazetede okudum: 
İstanbul'da mülkiye profesörlerinden bir zat, verem diıpanıerlerine, 

birer kiloluk 50 ~işe fülık yağı, 120 kiloluk bir çuval Pirinç, 100 kilo 
Şeker, 50 kilo kuru Mercimek vesaire göndermi~, Dispanser tababeti, 
hastalannın şükranını ifade ediyor. 

Bunu okuyunca, müteverrim ve ayni zamanda fakir olan bedbaht· 
ları hatırlayıb vicdan sızısı duymamak imkanı var mıdır? Kı~ın bu yağ· 

murlu, bu ratıb, bu soğuk hava ında, kuvvetli gıda ihtiyacına inzimam 
eden ilaçsızlık, kömürsüzlük, elbisesizlik, çalışma zorluğu, yoksul hayat 
ıartları, her fakir veremliyi mezara doğru hergün bir adım daha sünik· 
ler. Ölüm, kuvvetli bir sel halinıle onu arkasından mütemadiyen iter. 
Buna k.arfl açahildi~iruiz ınücaılele ise, akıntıya karşı kürek çekmek ka· 
dar biçare bir hareketten öteye geçmiyor. 

İzmir Emrazı Sariye hastanesinde hastalar sıraya tAbi imif. Sıranın 
~elmeııi iki şeye bağlı: 

Hastalardan biri ya kurtulacak, yahud da ölecek.. 
Fecaaıi tasavvur ediniz: 
Ciğerleri ıslıklar çalıh da Mra Lekliyen her hasta ~iiyle temenni 

ediyor: 
- Aman içlerinden biri, hayır üçii , lıe~i ölse Yeya kurtulsa da sıra 

bana gelse! 
Hiç fijpheaiz, basta vatandaı, diğer\erinin iyileşmesini tercihan ister. 

Fakat her ne suretle olursa ol8un boşalmı~ bir karyolaya atılmak, onu 
sevindirir vesselam! 

Veremlinin tükürdüğü mikroh, içinde yaşadığımız hu havada kollarını 
ııallıya sallıya dolaşıyor. Veremli sokaktadır, veremli elimizin içindedir, 
veremli kahvehanede bizimle beraberdir. Bu hastalık sari değilclir ' 'eya 
ç~buk gelir seçer birşeydir de hiz mi farkında değiliz? 

MelAnkoli'nin ilacll 
Doktorlardan Ribey Stitler 

isminde birisi tam altı sene 
çalıştıktan sonra melankoli ve 
mahzunluğun tedavisi usulünü 
bulmuştur! 

Bu tedavi usulü, muhtelif 
renklerin asab üzerine olan 
tesirleri esasına müstenittir. 

Her rengin asab üzerinde 
hususi ve tam bir tesiri vardır. 

Mavi veya menekşe renkleri 
ani surette başağrtsını durdu
rabiliyorlar! 

Geçici baş dönmelerini men 
etmek için kırmızı ziya kullan
mak lazım! Çünkü bu renk 
ziya kanın tazyikini arttırır! 

San - yeşil veya mavi - yeşil 
renkleri mide ağrılarına bire 
birdir! 

Eğer kendinizi yorgun. ıç 
sıkıntılı buluyorsanız hemen 
mavi bir ampül kullanınız. 
Zevk ve neş' e içinde kalacak-
sınız! 

Eğer, Atina nalbantlarının 
memleketimize gelerek başla-
rına bir Melon veya Silindir 
şapka takarak Fransa veya 
Almanya'nın en meşhur Tıb 

Üniversitelerinde ve kılinikle
rinde doktorluk tahsili olma· 
sile icrayı san' at ettikleri de
virde olsaydık hiç durmaz bi· 
rinci sınıf sinir doktorluğu ilan 
eder, bu Spitler usulile iş gör· 
meğe başlardık; doğrusu! 

Çin'li ihtiyatkArhOıl. 
Çin'lilerin ihtiyatkarlığı meş· 

burdur. Bir işe teşebbüs ettik-
leri vakit, her ihtimale karşı 
inceden inceye tedbirler ha
zırlarlar! 

Saime Sadi 

bir hadise ve davada müdafaa 
edeceğim söyleyiniz! Der ve: 

- Tasavvur ettiğim katil 
filini henüz yapmadım.. Cina· 
yeti yaptığım zaman beni mü· 
dafaa edeceksiniz!.. 

Cevabını alır. 
Ren nehri altmları 

Alman'lar iptidai maddeler 
peşinde bir çılgm gibi koş
makta, dışarıdan bir müstem
leke elde etmek müşkülatı 
aşikar .. Bundn için dahilden 
iptidai maddeleri ·yerine göre 
fen sayesinde · tedarik sefer· 
berliği ilan -edildi. 

Bir Berlin'li profesör Ren 
nehrinin sulannda bulunan 
altın tozlarından istifade lü
zumunu ileri sürdü ve bir 
metre mikabı Ren suyunda 
bir miligramı'n üç binde biri 
nisbetinde altın bulunduğunu 
ispat etti, amma bu sayede 
bütün sene içinde 200 kilo 
altın çıkarılacağı anlaşıldı. 

200 kilo altın dört buçuk 
milyon frank eder. Fakat bu 
neticeyi elde etmek için 45 
milyon franklık masraf lazım! 

100 yaşma giren ka
dm katil. 

Belgrad' da, bundan 8 sene 
evel 7 erkeği zehirliyerek öl
düren Anitze Pistani isminde 
bir kadın, 100 yaşına girdiği 
için affedilmiştir. 

Cinayeti işlediği ve 15 sene 
hapse mahkum olduğu zaman 
92 yaşında bulunan kadın, 
tam sekiz sene hapishanede 
kalmıştır. Asırdide katil; gaze
tecilere, sıhhatının çok yerin-
de olduğunu ve daha on sene 
yaşıyabileceğini ümit ettiğini 
söylemiştir. 

Tütün hic 
' 

Kalmadı gibi! ...... 
Kumpanyalar f aa
liyeti arttırdılar ... 

Diin bütün Tütün mıntaka
lannda mübayea faaliyeti bir
denbire hararetlenmiştir. Şeh· 
rimizdeki resmi makamlara 
gelen malumata göre bu f aa· 
liyet 'neticesinde bu seneki 
tütün rekoltesinden satılan 
miktan 27 milyon kiloyu geç· 
miştir. Müstahsil elinde satıl· 

mıyarak kalmış olan tütün 
miktarı 115 • 2 milyon kilo 
kadardır. 

Bu hararetli mübayeanın se· 
bebi Bulgaristan tütünlerinin 
bozuk ve hastalıklı olmasıdır. 
Şehrimizdeki Amerikan tütün 
kumpanyaları mübayea ede-
cekleri tütün miktannı henüz 
dolduramadıklarından müba
yea mmtakalarındaki eksper· 
lerine müstacel emirler ver· 
mişlerdir. Bunun üzerine eks· 
perler, tütün mıntakalarında 

adi kalite olarak kalmış tütün
leri bile süpürürcesine ve hiç 
bırakmamak suretile mübaye· 
aya girişmişlerdir. Fiat 60-70 
kuruş arasındadır. Manisa ve 
havalisinde bir iki gün içio<le 
hiç tütün kalmıyacağı tahmin 
ediliyor. Gelen haberlere göre 
Samsun, Trabzon ve Bursa'da
da tütün mübayeasına hararetle 
başlanmıştır. 

C. H. P. 
Uzundere ve tahtahköy 

kongreleri 
C. H. P. Buca kamununa 

bağlı Uzundere ve Tahtalıköy· 
leri ocakları kamun bay Şem 'i 
hazır olduğu halde kamun 
yönkurul üyesinden Niyazi 
Aktaş'ın riyasetinde akdedil
miştir. 

Yıllık idare heyetleri rapor
ları okunmuş ve Niyazi Aktaş; 
üyelere: 

- Bütün dileklerinizi hiç 
kimseden çekinmiyerek açıkça 
söyh.yin, tesbit edilsin. 

Demiştir. 

Bundan bütün parti üyeleri 
büyük bir memnuniyet duya· 
rak dileklerini açıkça söyle
mişlerdir. Dllekler arasmda 
bir köy değirmeni inşası ve 
yolların yapılması da vardır. 

Uzundere'liler, arazileri az 
olduğundan milli emlakten 
kendilerine arazi verilmesini 
istemişlerdir. Yeni idare hey
etleri seçiminde tamamen 
gençler kazanmışlardır. 

Bugün Buca Yukarı mahalle 
ocağının kongresi akdedile
cektir. 

Bunun en güzel misali:ıi şu 
vak'a teşkil eder: 

Çin'liler memleketlerinden 
uzaklarda bulundukları zaman, 

Bugün doğan 
çocuklar .. 
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Liman işletme mUdUrlU~U 
Şehrimiz Liman İşletme ida

resi müdürü Haşmet Dülge 
"'\ idarenin yeni yıl büdçesini 

tasdik ettirmek için Ankara' da 

mutlaka gizli bir cemiyet teş
kil ederek emniyetlerini temine 
çalışırlar, bu gizli cemiyetler 
de çok defa cinayetle iş gör-
meğe çal:şırlar! Bundan bir 
iki hafta evel Kaliforniya'nın 
eıı maruf avukatlarından Earl 
Rogers'e bir Çin'li müracaat 
eder. 

Cinayet davaları mütehassısı 
olan avukat, Çin 'lileri iyi bil
diği için bir miktar peşin para 
ister. Çin'li istenilen parayı 
hemen verir. Bunun uzerıne 
avukat: .. 

Bugün semu·i tesirat l!aclcce 
Ay ve müştcri'nin müşterek tesiri 
olal'ak, iyiliğe doğru küçük bir 
meyil gösterecektir. Basit ze' k lcr 
L::şlıyacak, aile mün:ıst:bdlcri ~a· 

kin ve neş'eli geçecek, ruhi ,.e 
bedenf istirahat hissedilecektir. 

Bugün doğacnk çocuklar mes'· 
ud olmak kahiliyeıine malik ola
c.aklar fakat lıus1.ıs iyet arzedeıni· 

yece~lerdir. Bugün doğacak ço· 
cuklar her yola ve işe gelebile· 
cekler fakat şahsiyet gösteremi· 
yeceklerdir . 

bulunmaktadır. İktısad Veka· 
leti, yeni yıl büdçe ve kadro-
sunu yakında tasdik edecektir. 
Meyvasız a!)açlar fidanhOı 

Şehrimiz Ziraat müdürü 
Nadır Uysal dün Mersinli' de 
meyvasız ağaçlar fidanlığında 
tetkikler yapmıştır. Bu fidanlık, 
civarındaki elli dönüm arazi 
istimlak edilmek suretile ge
nişletilecektir. 

Çelik ve talk şirketi 
lzmir' de (Çelik ve talk limi· 

ted şirketi) namile bir şirket 
teşkili için teşebbüste bulunul-

Müstakbel lzmir~hava is_ 
tasyonunun yeri - --

Mütahassıs komisyon Halkapınar sahası
nı iyi bulmadı. Cumaovası-Torbalı ara

sında münasip bir yer aranıyor 
Ankara, İstanbul ve İzmir 

arasında işliyecek hava posta 
tayyareleri için Halkapınar' da 
bir hava istasyonu kurulmasınh 
başlanmıştı . Hava istasyonunun 
Halkapınar' da kurulmasından 
vazgeçildiği haber alınmıştır. 
lzmir Nafıa müdürü Ahmed 
Turhan, Manisa Nafıa müdürü 
Mehmed Kuran, su işleri ikinci 
daire müdürü Asaf ve Anka
ra' dan Nafıa Vekaleti Devlet 
hava yolları namına gelen baş 
pilot Abdullah' dan mürekkeb 

bir komisyon teşkil edilerek 
İzmir' de kurulacak yeni hava 
istasyonu iç.in tetkikata memur 
edilmiştir. Bu komisyonu teş
kil eden zevat, şehrimize ge-

Pamukçuluk 
Odaca mühim bir rapor 

hazırlanıyor 
Başbakanımız ismet İnönü· 

nün Ege mıntakasında yap· 
tıkları pamuk tetkikatı müna
sebetile şehrimiz ticaret odası 
tarafından mühim bir raporun 
hazırlanmasına başlanmıştır. 

Bu raporda pamukçuluğumu
zun inkişafı çareleri, müstah
silin ihtiyaçları ehemmiyetle 
tebarüz ettirilecektir. 

Bu sen.:ki pamuk rekoltesi 
ilk zamanlarda 70 bin ton 
tahmin edilmişti, Fakat son 
tetkikler 55-60 bin ton rad
desindedir. Geçen seneki re
ko tc:~ i 50 bin ton idi. 

r ~af;a fen memurlukları 
Vi'.ayet na fıa müdürlüğü fen 

mcmur~uğuna tayin edilen Van 
vilayeti fen memuru Kazım 
Birer gelerek vazifesine baş· 
lam ı ş tır. 

Van vilayeti fen memurla· 
rmdan llhan ve Erzincan fen 
memurlarındnn Ömer de vila
yetimiz nafıa fen memurluk· 
)arına tayin edilmişlerdir. 

Öğretmenler arasmda 
Levazım yüzbaşı lığından mü· 

tekaid Cevdet Karataş orta 
okulu tarih-coğrafya öğretın~n
liğin e , mülga Erkek okulu tat
bikat kısmı öğretmenlerinden 

Şekür Çagatay İzmir Erkek 
lisesi r iyaziye yardımcı öğretmen
liğine tayin edilmişlerdir. 

Akala pamukları 
Nazilli havalisinde yetiştiri

len Akala cinsi pamuktan 28 
balya mahsul İzmir' e getiril
miş ve çok beğenilmiştir. ilk 
gelen partiyi tecrübe için lzmir 
Sanayi Şirketi satın almıştır. 
Nazilli'de bu pamukların kilosu 
53 kuruştan satılmaktadır. 

Ticaret odala
rmm sirküleri .. 

lktısad Vekaleti, Ticaret ve 
Sanayi odalarının sirkülerini 
ecnebi bazı sefaretlere gönder· 
mek üzere lzmir'deki alakadar
lardan istemiştir. 

Tavukçuluk ve yumurta
cıhk kooperatifleri .. 

Aydın'ın Çandarlı ve Yeni
ce nahiyelerinde yeni teşkil 
edilecek tavukçuluk ve yumur
tacılık kooperatiflerinin esas 
nizamnamelerinin ıslahı için 
lktısad vekaletinden alakadar-

a lmı tır. 

lerek tetkiklerine başlamış
lardır. 

Halkapınar1 da hava istas
yonu tesisinde bazı mahzurlar 
görülmüştür. 

Haber aldığımı1.a göre yeni 
hava istasyonu Cumaovası na
hiyesi ile Torbalı kazası ara
sında geniş bir sahada tesis 
edilecektir. Geçenlerde kah
raman ordu ırıuzun yaptığı bü
yük manevralardan sonra Cu
maovası - Torbalı arasında bir 
geçid resmi yapılmışh. Bu ge· 
niş sahadan bir kısmında ha
va istasyonu kurulması müna· 
sip görülmektedir. Komisyon 
bugün yerine giderek tedkikat 
yapacaktır. 

Yün, yapağı 
Almanlar yeni bir~ kanun 

çıkardılar 
Şehrimizdeki alakadarlara 

gelen malumata göre Almanya 
hükumeti, Almanya'ya idhal 
edilecek yapağı ve yünler için 
yeni bir kanun kabul etmiştir. 
Bu kanuna göre yapağı ve 
yünlerin kalitelerini Türk ~h
racatçısı, bu mallar imalatha· 
neye gidinceye kadar zamin 
olacaktır. Yün ve yapağılar, 
elyaf itibarile muhtelif tiplere 
tefrik edilmiş olup satışlar, bu 
tipler taahhüd edilmek sure
tile yapılacaktır. Halbuki Tür
kiye mallarının şimdiye kadar 
böyle kaliteiere tasnifi hiç dii
şünülmemiştir. Bu kanunun 
Almanya'ya yaptığımız yün ve 
yapağı ihracatına halel getire
ceği tahmin edilmektedir. 

Ödemi~'te hayvan 
hırsızları tutuldular. 

Ödemiş kazasında Yusuf 
oğlu Abidin ve damadı Ali 
oğlu Ahmed ile Erzurum 'lu 
Mustafa oğlu Mahmud jandar
malar tarafından yakalanmıştır. 

Bu üç kişi hayvan hırsızlığı 
hırsı zlığı yapıyordu. Ellerinde 
birçok hayvan da tutulmuştur. 

Yapılan tahkikatta Ôdemiş'li 
lsmail Efc'nin çalınan iki kıs• 
rağı, bir tayı, bir katır sıpası 
ve iki öküzünü çalanların da 

bunlar olduğu anlaşılmış, ev
lerinde bulunan bu hayvanlar 

sahibine verilmiştir. iki hay
vanın da henüz sahibi bulun
mamıştır. Hırsızlar mahkemeye 
verilmişlerdir. 

Hamamda bir vak'a 
Balcılar çarşısında Yeşildi

rek hamamında bir vak'a ol
muştur. Halil oğlu Bayram ve 

Kamil oğlu Hayri adında iki 
kişi hamama gitmişlerdi. Bay
ram beraberinde oulunan 40 
lirayı, Hayri de 145 lirayı ha· 
mamcıya teslim etmişlerdi. 

Bayram, daha eve) yıkanarak 
çıkarken yanlışlıkla Hayri'nin 
145 lirasını kendisine veren 
hamamcıya bu paranın kendi
sine aid olmadığını söylemi· 
yerek parayı alıb gitmiştir. 
Hayri de yıkanıb çıkarken pa· 
rasım istemiş, o vakit parası· 
nın alındığını anlamıştır. Bay· 
ram, zabıtaca derhal yakalan
mı tır. 

Yugoslav 
Gazetecisi. 

----···----
Bergama harabele· 
rini gezdi. Bugün 
Efez'e gidecek. 
Şehrimizde tetkikler yapan 

dost Yugoslavya'nın en büyük 
gazetesi Vreme'nin başmuhar· 
riri M. Stovski, dün refaka· 
tinde matbuat umum müdür· 
lüğü müşavirlerinden Kemal 
oldu~u halde otomobille Be~· 
gaına'ya gitmiş, Bergama mu· 
zesini, şehri ve Bergama Ak· 
repolunu gezmiştir. 

Bergama'lılar, dost Yugos· 
lavya' lı meslektaşımızın bu tct· 
kik ziyareti esnasında kendi· 
sine candan sevgi ve ataka 
göstermişlerdir. Bugün Sel· 
çuk' a giderek Efez harabr.le· 
rini ziyaret edecektir. 

Tüccarlarımızın 
İspanya'daki 
alacakları 

Türk tüccarlarının İspanya· 
ya yaptıkları muhtelif satışla· 
rın paraları Cumuriyct merkez 
bankası tarafından tüccarlara 
tevzi edilmeğe başlanmıştır. 

Dağıtılacak para 7 mil on 
franktır: 

Yeni üzüm 
siparişleri geldi. 

Fiatler tekrar yükseldi. 
Son hafta üzüm piyasası 

çok hararetli geçmi \ir. Muh· 
telif kalitelere yeniden 75 san· 
tim (30 para) bir yükseliş ol
muştur. Avrupa'daki satıcıla· 
nn ellerinde bulunan stokları· 
nın azaldığı anlaşılmıştır. Önü· 
müzdeki Noel yortuları mü· 
nasebetile yeni birçok sipariş· 
ler gelmişHr. 

incir piyasası da hararetini 
muhafaza etmekte ise de ~eni 
yıl mahsuliinden piyasada in· 
cir kalmamış gibidir. Onun 
için lzmir' deki incir imalatha· 
nelerinden çoğu kapatılmıştır. 

incir müstahsllleriı iyi fiatle 
satıldığını görerek yemeklik 
olarak ayırdıkları incirleri bile 
satışa çıkarmaktadırlar. Hurda 
incir satışları durgundur. İn
hisarlar idaresi, incir mınta

kasından hurda satın almakta 
ise de mübayaat çok yavaş 
yapıldığından fiatlere tesiri ol
mamaktadır. inhisar idaresi 
şimdiye kadar 20,000 çuval 
hurda satın almıştır ve alaka
darlar bu miktarı az görmek· 
tedirler. 

Berlin Türk ticaret odasın· 
dan gelen bir raporda piyasa 
vaziyetinde değişiklik olma· 
dığı bildirilmiştir. 

İzmir 
Karşıyaka şosesi 
iki tarafa dıvar çekilecek 

lzmir - Karşıyaka şosesi, her 
sene kış mevsiminde fırtına ve 
seylaplar yüzünden su altında 
kalarak sık sık bozulmaktadır. 
Nafıa müdürlüğü, şosenin iki 
tarafına yüksek dıvarlar inşası 
suretile yolun bozulmasının 
önüne geçecektir. inşaat bit
tikten sonra şose yükseltilerek 
yeniden yapılacaktır. 

Muhacirlere arazi 
Bu sene Romanya ve Bul

garistan' dan vilayetimize geti
rilen muhacirlere arazi tevzii
ne başlanmıştır. 
Yukarı mahallelerde inşaat 

Belediye Daimi Encümeni 
dün yukarı mahallelerde bazı 
sokakların kaldırım ve lağım 
in aatıru ihale etmif tir. 
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ismet lnönü, mayısta Lon-

dra' ya gidecek. 
Devlet makanizması gençleştirilecek ve genç me
murlar <ılınarak en mühim işler tevdi olunacaktır. 

lstanbul, 20 (Hususi)JI- lngiltere Kralı Se
kizinci Edvard'm taç giyme merasimi, 937 ma
yısında yapılacaktır. Başvekil ismet İnönü' nün 
riyasetinde bir heyetimiz, tac giyme merasi· 
minde hazır bulunmak üzere Londra'ya gide· 
cektir. 

let makanizmasının gençleştirilmesi ve genç 
memurlara mühim işler verilmesi için bir ka
nun layihası hazırlanmaktadır. 

Bu layiha ile şimdiye kadar memurların 
terfi işinde müessir olan kıdem yerine, bilgi 
esası hakim kılınmağa çalışılacak ve genç 
memurlar mühim makamlara getirilecektir. Ankara, 20 (Hususi) - Hükumetimiz, dev· _____________ ...... ·-----------

Lokarnocular Komünist partisi 

Toplanacak mı? Tardiyo ve bir meb'usun --·····-·----
lngiltere, tevkiflerini istedi. 
Davetnameyi veriyor ------

Londra, 20 (Radyo}- Fran- Grankovar gazetesinin kapanması istendi 
sa'nın Londra sefiri M. Kor- Atley, cenaze merasiminde bulunacak. 
ben bugün hariciye dairesine 
gitmiş ve M. Eden'in tahriri 
bir notasını almıştır. 

Bu nota beş Lokarno dev· 
letinin konferansına ve bazı 
muğlak mes' elelere aittir. 

lngiltere hükumeti bu nota 
ile Lokarno konferansının bir 
eve) kullanması lüzumunu kat'i 
surette bildirmiştir. 

M. Eden ayni notanın birer 
suretini ltalya, Almanya ve 
Belçika hükumetleri Londra 
mümessillerine de vermiştir. 

Paris, 20 (Radyo) - Komünist partisi toplantısında aşağı
daki kararları vermiş ve bu kararların tatbikini hükumetten 
istemiştir. 

1 - Salengro'ya hücum eden Grenkovar gazetesinin ka
patılması. 

2 - Salengro'ya hücumlarından dolayı, intihara sevk sebe
biyle eski Başvekil Tardiyo ile eski bir meb'usun tevkifleri. 

3 - Burgos hükumetinin Almanya ve ltalya tarafından la· 
nınması üzerine Fransa'nın bitaraflıktan ayrılarak Madrid hü-
kumetine yardım etmesi. 

Londra, 20 (Radyo) - Pazar günü Salengro'nun cenaze 
merasiminde binbaşı Atley lngiltere işçi partisini temsil ede
cektir. 

T. · ' b · ,- ' Yugoslav Macar ayyarecı Ja ı Amerika •. 
ölmemiş Harb tehlikesini ber 90 Milyon dinarlık 

Sol bacağmda iki kırık var taraf etmekiçinteza Alacak mes'elesi •. 
Paris, 20 (Radyo) - Tay- h.. b / k Belgrad, 20 (Radyo) - Bu 

yareci Jabi, Oazaka' dan bir ur atta U unaca • • ayın 26 sında, Yugoslavya ile 
radyo haberi vermiş ve Tok- Vaşington, 20 (A.A) - Macaristan arasında iktısadi 
yo'dan uzak olmıyan bir yerde Rio De Janeiroda bir nutuk müzakerelere başlanacaktır. 
uçuşuna nihayet verdiğini söy- söyliyen Amerika birleşik Yugoslavya'nın, Macaristan 90 
lemiştir. devletleri dışişleri bakanı M. milyon dinarlık alacak mes'e-

Fukua'dan hareketten sonra Hul dünya sulhünün geçir- lesi de görüşülecektir. Yugos-
iyi giden seyahat, bir müddet mekte olduğu tehlikeleri uzun lavya, Macaristan'ın bu bor-
sonra bozulmuş ve tayyare uzadıya anlatmış ve bütün cuna mukabil demiryolu mal-
inmeğe mecbur kalmıştır. Tay- Amerika devletlerinin müş- zemesi vermesini istiyecektir. 
yarecinin sol bacağında iki terekeı: yapacakları bir te· v _, l 

Zahu··ru""n belkı" de.bu tehlı"ke- .n..azazeae er 
kırık vardır. Bu kırık; 3 haf-

d 
leri bertaraf edebileceği ümi- Dün Marsilya'da parlak 

ta a iyi olacak ve nihayet merasimle gömüldüler .• 
bir ay sonra Paris' e hareket dini izhar eylemiştir. Marsı"lya, 20 (Radyo) - Ba-
d b·ı k · B k h M. Hul ticaret münasebet-

e e 1 ece tır. u aza, ava- rut fabrikası kazasında ölenle-
nın fenalığından ve sisten, şid- !erini azda olsa ink;şaf ettir-

.. ff k J B rin cenaze merasimi fevkalade 
detli rüzgardan ileri gelmiştir. mege muva a o ursa uenos 

A k f ·· b surette yapılmıştır. Cumurreisi 
Tayyareci Jabı"'yı· Japon'lar yres on eransının mus et 

b l M. Lebrun cenaze merasiminde 
hemen kaldırmışlar ve hasta- ir netice vermiş sanı acağmı 

k d · t" hazır bulunmuştur. Harbiye, 
neye yatırmışlardır. Jabi'ye ay etmış ır. \.. ..J hava vesair yüksek mevkili 
Fransa hükumeti Lejiyon Do- ----.-------- rical de cenaze alayına iştirak 
nör nişanını verecektir. /ngİliz etmişlerdir. İrad edilen nutuk-

Vaşington sergisi Parti Liderleı·i larda kazada ölenlere milli 
Vaşington, 20 ( A.A ) j fedai unvanı verilmiştir. 

Amerika birleşik devletleri dış spanya'ya gidecek T "h k ı arı i anepe 
işleri bakanlığı bütün Ameri- Londra, 20 (A.A) - lngil-
kan elçilerine; nezdlerinde bu- tere dış işleri bakanlığı mu· Belgrad, 20 (Radyo) -Sui· 
lundukları hükumetleri 1939da hafazakar, liberal ve işçi par· kasdi müteakip Kral Alek-

·ı · ti d sandr'ın cesedinin üzerine Nevyork ve San Fransisko'da tı en mümessi erin en yedi 
yapılacak olan beynelmilel meb'usun vaziyeti şahsen gör- konduğu Marsilya Belediye 
sergilere iştirake davet etme· mek ve harbın fecayiini ve dairesindeki kanape, Belgrad'a 
lerini bildirmiştir. bugünkü aclaşmazlıktan çıkan getirilecek ve askeri muzeye 
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tztırapları tahfif için iki taraf konacaktır. 
nezdinde kabil olan herşeyi Çavuşun ka. 
yapmak Üzere lspanya'ya se- rısını öldürdüler .. 
yahatleri hakkında dış işleri 
bakanlığınca hiçbir mahzur lstanbul, 20 (Hususi) 
olmadığını bildirmiştir. Erenköy'de bir jandarma ça· 

/ngiliz elçı·sı· vuşunun karısını bıçaklıyarak 
öldürenler yakalanmıştır. 

lstanbul, 20 (Hususi) - iki Almanya_ Lehı.stan 
aydır mezunen Londra' da bu· 
lunmakta olan lngiltere'nin Londra, 20 (Radyo)- Deyli 
Türkiye büyük elçisi Sir Persi Meyi gazetesinin Varşova'dan 
Loren, bu sabah şehrimize aldığı haberlere göre Alman· 
gelmiş ve derhal Ankara'ya ya-Lehistan siyasi münasebet-
gitmiştir. leri çok düzelmiştir. 

Bilmece 
Sosyalisttir, adaletten bah

seder, müsavattan dem vurur. 
insanlık şianmdır, ne fert· 

leri, ne de milletleri istismar 
etnıeği isterim. Prensibim, be
şeriyetin hürriyeti ve saaJe
ti<lir. 

Der. 
Bir devlettir ki, Ondoku

zuncu asra, inkılabı kebirle 
girmiştir ve şehirlerinin sokak
ların ::la akan kırmızı kanlardan 
b:r huku!~ubcşer beyannamesi 
yazmıştır. 

Bir millettir ki, Alman çiz· 
melerile çiğnendiği yıllarda, 
kadınlarının kulağındaki kü
peye, parmaklarındaki yüziiğe 
kadar vererek hükumet mer
kezini kurtarmış ve vatan sev
gisini ispat etmiştir. 

Öyle bir millettir ki kralları 
Fransova, Alman imparatoru 
Şarlken'e esir düştüğü vakit, 
Türk sultanından istimdad et
miş ve Türk gemileri Marsil
ya'yo. kadar gitmiştir. 

Gene öyle bir millettir ki, 
bütün tarihinin müdafaa ettiği 
bütün prensiplerin yanıbaşında 
kendisi için taç, başkası için 
esaret küllahı lşliyen gizli bir 
fabrikasyonu vardır. 

Sağ tarafındaki komşusu, 
kendi ayakkabının altına bir 
çivi çaksa, bacağını kendi top
rağında biraz rahatça uzatsa, 
derhal pirelenir, başını pence
reden dünyaya uzatır, 

- Filan muahedenin filan 
maddesi! 

Diye bağırır .. Elindeki keser 
nalıncı keseridir. Bir başkası 
kalkıb da, 

- Filan itilafnamenin filan 
maddesi! 

Deyince hemen kulaklarını 
kapar, 'politikanın tılısımlı pos
tekisine binerek kaçmak ister. 

Bu devletin ismini bilenlere, 
Antakya'lı, lskenderun'lu va· 
tandaşların şükranlarından bi
rer tanesi sunulacaktır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

İspanya'da 
• 

vazıyet 
- Başı 1 inci sahi/ede -

yeti ne olacaktır? \ e nihayet :Fran· 
sa ile İngiltere nasıl bir cephe 
alaraklardır? 

lladılı zatında basit gibi gi)rü
nen bu karar Bernar Şav'ın iddia 
ctti~i gibi, dünya yüzümle bir ideal 
harbının başlangıcına \'esile mi ıeş· 
kil edecek? 

Herhalde lspau} ıt'dıı vaziyet 

riddiyet kesbetıniştir. l?~er 1ngil· 
tere ile Fransa enerjik bir hare· 
ketle Almanya 'e l ıal) a 'mn ı;oıı 
kararını sadece ıııızuriyat ııahu ıııa 

iıılıi nr ettirmezler c )&km bir Av· 
rupa ilıtilıitmdan hilıakkın kork· 
ıııak ].izııııılır. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• 
/cimiz in 

' 
Yandığı yerde. 
--Başı 1 inci sahi/ede

bnyiik hakaretle kar;-ılanınışlardır. 

lstanbul, 20 (Hususi)-Baş· 
vekil İsmet lnönü, lskendeıun 
sancağı meselesi etrafında bu
günlerde Büyük Millet Mecli
sinde mühim beyanatta bulu· 
nacaktır. 

lstanbul, 20 ( Hususi ) -
Antakya' da dün gene bir ha
dise olmuştur. Taşnaklar, Mus· 
tafa adında bir genci öldiir
müşlerdir. Ermeni'lerin bu ha· 
rt'keti, kardeşlerimizi galeyana 
getirmiştir. 

Yakın tarihten parçalar 

'' Size bağırıyoruz, bu 
ses, Türk sesidir! ,, 

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

Antakya ve lskenderundaki kardeşleri-
mizin Kamutaya çektikleri telgraf. 

lskenderun 
Bize bir iç yarası~gibi sancı: 

veren Antakya ve iskenderun, 
Türk milletinin yeni davası 
değildir. Bunu, Lozan muahe
denamesi imzalandıktan ve 
Ankara itilafnamesinden sonra 
kamutayda geçen kamutay za
bıtlarında sarahatla okumak 
mümkündür. Kendimizden olan 
bir yığını ve her şeyi ile Türk 
olan bir toprağı, ne Fransız 

mandasına bırakmağı kabul 
etmiştik, ne de müstakil bir 
Suriye'ye verebiliriz. Sonuna 
kadar, icabında bütün akıbet
leri göz önüne alarak, müda
faa edeceğimiz bu sarih hakkı 
aydınlatmak için Büyük Millet 
Meclisinin 21 Ağustos 1325 
Salı günü ikinci reis Ali Fuad 
(paşanın) riyasetinde saat 3 Ü 

beş geçe toplanan ikinci cel
sesine bir bakalım. 

O zamanki Mersın Saylavı 
Niyazi Ankara itilafnamesinin 
Antakya ve isken derun' da ki 
tesirlerinden, kardeşlerimize 

yaptıkları zulümden sonra, 
- Şimdi size o kardeşle

rimizin Ankara itilafnamesinin 
akdi üzerine çektiği yüzlerce 
imzalı bir telgrafnameyi oku· 
yacağım, demiş ve şu telgrafı 
okumuştur: 

Telgraf sureti 
15 / 11 / 37 

Bu ana kadar size vaki olan 
müracaatlerinıize, ezcümle ve 
29 Mart 37 ve 21, 24, 26, 29 
Haziran 337 ve sair tarihli 
telgraflarımıza ve 21 Haziran 
337 tarihli arzı ınahzanmıza 

maatteessüf hiçbir cevab ve
rilmedi. Bunlardan hiçbirisi 
meclisimizde okunmadı. Bu 
bedbaht kardeşlerinizin feryad
ları, acıları kubbenizde akset· 
medi. Hıristiyan aleminiP en 
haksız bir sadası ecnebi par
lamento kürsülerinde miinaka
şa edilirken, gnzete süttınla

rında yer tutarken düşmanla
rımızın bile tahl ı tasdikinde 
bulunan bizim hakkımız aleme 
iblağ edilmedi, milli gazete
lerimizde yer tutmadı. Hiçbir 
taraftan yardım görmediği hal
de yurdunun, yurdunuzun mü
dafaası için çırpınan millettaş
larınızın hissiyatından haber
dar olmadınız. Size bağırıyo
ruz. İyi dinleyiniz : Bu ses 
Türk sesidir. Sizin sesinizdir. 
Size acılarımızı döküyoruz. Yü
reğinizi dinleyiniz. Ötede bir 
ayin burada bir sızı ve acı 
hissedeceksiniz. Gözlerinizin 
önüne alevleri göklere çıkan 

köyler, sönmüş, yıkılmış ocak
lar gelsin. Gözlerinizin önüne 
düşman esareti altında yaşa· 
mamak için çarpışmış, dağlara 
çekilmiş bugün mağara kovuk-

larında yaşayan dünün müref
feh aileleri gelsin. Kardeşieri 

ve kocalaril.- birlikte yurdu
nun istihlası için çalışan kız
lar, kadınlar, bu uğurda can 
veren çocuklar, koç yiğitler 

gelsin. Gözlerinizin önüne Türk 
askerlerinin vürudunda ayak
larının altında yatmağa nezre· 
den kadınlar gelsin. 

Gözlerinizin önüne bir za· 
manlar şanlı bayrağını koca 
ülkenin bir ucundan öbür 
ucuna omuzlarında taşıyan, 
Girid muharebelerinin en şanlı 
günlerini yaşıyan bahadırlar, 
Akdeniz'in mai ve vesi mezar· 
lığına Türk'lüğün ilayı şanı 

için tevdii hayat eden levend
ler, Sivastapol'un yeşil tabya
larına ilk bayrağı diken kah· 
ramanlar, on altıncı demir 
fırkasına Çanakkale' de layemut 
şanlar kazandıran yüz y"ımi 

beşinci alayın ve Galiçya' da 
Türk şehadetine zihayat nü· 
mune olan yetm~ sekizinci 
alayın muti ve cesur efradı ve 
bu milletin her derdine ortak 
olan nasiyesinde onun ~eref
lerini, şanlarını, kalbinde sü
rurlarını, elemlerini taşıyan 

bir halk gelsin, bunlar sizin 
öz. kardeşlerinizdir. 

Unutmayınız ki efendiler; 
bu iller Anadolu mücahede
sinin en parlak ve muvaffakı
yetli hadiselerine sahne ol· 
muştur. Biliniz ki, bu rnüca
hedeler Alsas Lören'i pek iyi 
tanıyan Fransız'ların dimağında 
bir iz bırakmıştır. Buralar 
müstevliler için bir diken ol· 
muştur. 

Bu ktt'a\ar Anadolu'nun en 
zengin bir parçası, Türkiye'nin 
yarısının yegane kapısı ve 
penceresidir. Unutmayınız ki, 
bu iller pek eski Türk istik
lalinin mehdi bugünkü milli 
davanın bir temel taşı ve 
Anadolu' da Türklüğün ilk ve 
asıl yurdudur. Unutmıyalım ki 
hepimiz bir etten, bir kemik· 
teniz, hepimizin dili ve dileği 
birdir. Bizim dileğimiz milli 
birlik, milli istiklaldir. Bila· 
kaydüşart Türk hakimiyeti al· 
tında yaşamamızdır. 

Memleketimizin bir Türk 
mıntakası olduğu esasen isti
lacılar tarafından tasdik edil· 
miş, lisanımızın resmiyeti on
larca da tanınmıştır. Şimdi 
size soruyoruz: 

Misakı milliyi temin için 
toplanan bir meclis içinden 
çıkan hükumet, böylebir itilaf· 
name akdedebilir mi?. 

Hertarafta milletler kendi 
mukadderatına hakimiyeti esas 
ilan olunmuştur. Biz de mu
kadderatımıza hakimiz. Tür· 
- Sonu 6 ıncı sahifede -
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Güzel, cür'etkar ve casus kadın· 
ların oynadıkları mühim roller 
- Bu gösterdiğim şehirle

rin her yerinde, Avrupa'nın 
haritasını değiştirmek için ça
lışan erkanıharbiyelerin mü
kemmel ve muntazam teşkilat

ları olduğuna eminim. Bunlar, 
casusluk ile birlikte çalışmak
tadırlar. 

"Herşeyi bunlardan bekliye
bilirsiniz. Siyasi suikastlar, aşk 
ve şarapla beraber ölüm sa
çan güzel kadınlar... Herşey .. 
Herşeyl.. Siyasi cinayetlerle 
karışmış Dalida'lar da bunla
rm arasında bulunur! 

Şef, meşhur çingene güzeli 
Mariya Rebeka. Matahari gibi 
bir iki kadın ismini de tek
rarladı. Ve: 

- Mariya Rebeka muzaffer 
olmuştur; Lemis'in zaferi ta
mamile onundur; fakat bunu 
bilenler çok azdır. Dedikten 
sonra, Yant-Vika'ların, şarki 

Avrupa'da hüküm ve saltanat 
sürmek istiyen iki kardeşi Da
lida'ların isimlerini de söyledi. 
Bunlardan birisinin cesedi Dan· 
zig kerhanelerinden birisinde, 
diğerinin başı bedeninden ay
rılmış cesedi Vistol nehri ke
narlarında bulunmuştu. Prağ'ın 

dilbazkadını Milada Giıvucek· 
ten bahsetti ... 

- Bütün bu kadınların isim· 
leri, tarihi isimler arasına geç
miştir. Çünkü çok biiyiik, tah· 
min edileıniyecek ka<lar mü
him işler becermişlerdir! 

Şefin parmağı, gene harita 
üzerinde dolaşmağa başladı; 

Varşova üzerinde, zabıtanın 
casusları 1:akipten aciz kaldığı 
muhitte durdu. Buradan Ce
nevre'ye geçti. 

Hayretimi saklamağa muk
tedir olamadım ve: 

- Ne?. Dedim; Uluslar 
sosyetesi de mi? .. 

- Yok canın1. Uluslar sos
yetesi bizi alakadar etmez, fa
kat tali müesseseler ... 

- Hangi tali müesseseler?. 
- Mesela Batavya biraha-

nesi.. Bu birahanedeki güzel 
ve işvebaz garsonlar, bira 
içirdikleri insanların arzın en 
karanlık ve gizli ve korkunç 
kuvvetlerinin mliınessilleri ol
duklarını bilmiyorlardı. Evet 
Troçki burayı bir zamanlar 
merkez ittihaz etmişti. 

Şefin parmağı harita Üze
rinde Berne ve oradan Asya
ya geçti! 

zevceleri kan ağlatacaktır. 
"Fakat benim bildiğim ve 

beni alakadar eden şudur: 
Bern' de, bir otelin, Bernhar<l 
otelinin bir odasının kapısını 

çalıyorum; beni küçük ve sarı 

bir adam kabul ediyor. Bu 
adamın öyle bir bakışı var ki 
insan ömı ünce bu bakışı unu
tamaz. Bu adam, artık Avrupa 
işlerine karışınıyan M. (***)dir. 
Birinci sınıf gizli ajandır. fşte 
bu adam, ne ittifakların, ne 
misakların ne de erkanı har
biye ve diplomatların önüne 
geçemiyecekleri muazzam fe· 
laketin ne zaman ve nerede 
çıkacağını bilir. 

Şefin parmağı, azrailin par· 
mağı gibi tekrar harita üze· 
rinde, Berlin'e, Berlin'den 
Londra, Paris ve Viyana'ya 
dolaştı .. Bu büyük merkezler· 
de, otel odalarında yahud 
gizli yerlerde yarının felaketini 
hazırlıyanlar vardı. Nerelerde 
ve nasıl çalıştıklarını bana 
anlattıktan sonra, şef: 

- Size, Adolf Hitler'in 
esrarengiz alaka ve bağlarını 
bu Avusturyalı'nın haPgi gizli 
cemiyetin bir aleti olduğunu 

da gösterebilirim. 

Dedi. Bu casus şefi ıçın, 
Londra ve Paris'ten sonra, 
Berlinde gizli kureetlerinin bir 
merkezinden başka birşey de
ğildir. Bana gizli ve (Rote-Fane) 
gazetesini gösterdi. Viyana'ya 
gelince: onun için bu şehir de 
ayni esrar, ayni dehşet altında 
bulunüyordu. 

-3-
Semavatı zehirleyen adam 

- Avrupa'nın altında öyle 
müthiş bir kuvvet saklıdır ki 
biranda Avrupa'yı berhava 
edebilir; Siz doktor Stolçem
berg'i tanıyor musunuz? 

- Hayır .. 

- Bu adam havaları zehir· 
liyecek, biitiin askerleri bir 
anda öldürecek adamdır. Çok 
zeki, çok mütefennindir. Her· 
gün yüzün..:ıe bir güz maskesi 
olduğu halde çalışır ve büyük 
bir cehennem müessesesım 

idare eder. Bu adam, şeytani 
ölüm · sıfatlarını öğrendikten 

sonra Moskova' <lan tardedil · 
miş, Barselon'a yerleşmiştir. 

Ve bu adam, ölüm, zehir 
yağdıran bulutlar vücuda ge· 
tırebilir .. 

Şefle bu muhavereden son
ra, otelin alt katına indim. 

Terazi hırsızlığı 
Karantina tramvey cadde· 

sinde fırıncı Bohor oğlu Gab
riyel'in dükkanından iki terazi· 
sini çalan;:; Rüstem oğlu Etem 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Palto hırsızlığı 

Basmahane istasyonunda ç.a· 
lışan Hasan ~ğlu Ömer, ayni 
yerde Hasan oğlu A\i'nin pal
tosunu çaldığından tutulmuştur. 

Fırmda hırsızhk 

Alipaşa caddesinde Abdul· 
lah'ın fırınında çalışan Kadir 
oğlu Mustafa bir çuval un ve 
322 kuruş para çaldığından 

yakalanmıştır. 
Dötjmek 

Çorakkapı' da Kapılar mev
ki inde Mehmed oğlu Osman 
ve Haydar oğlu Battal bir 
çuvalı kaldırmak mes 'elesin
den Resul oğlu Şakir ile Riza 
ve Kemal'i döğdüklerinden ya
kalanmışlardır. 

Taşla yaralamak 
Kahramanlar mahallesinde 

Hayrullah oğlu 11 yaşlarında 
Ziya, Raşid oğlu 7 yaşında 

Mustafayı taşla başından ya
ralamıştır. 

Kasten yaralamak ve 
dövmek 

Alsancak'ta Pcneti'ye ait 
kutu fabrikasında çalışan Ah
med oğlu Haydar'ı döverek 
kasten ayağına tahta kalas 
düşüren ve yaralanmllsına se· 
bebiyet veren Ahmed oğlu 
Ali zabıtaca tutulmuştur. 

Bıçak taşımak 

Kemcr'de Sürmeli sokağın· 
da üzerinde bıçak taşıyan Ali 
oğlu İbrahim zabıtaca tutul
muştur. 

Yankesicilik 

Memleket hastanesine kar· 
deşini tedavi ettirmeğe götü
ren Mustafa oğlu Ramazan'ın 
cebinden yankesicilik suretile 
beş lira parasile 250 liralık 
senedi ve bazı vesikaları ça
lınmıştır. Hırsız aranıyor. 

izinsiz tüfek 
Nazmi oğlu Hasan, Kemer

altı caddesinde izinsiz av tü
feği satarken tutulmuştur. 

Şapka çalmak 
Bir hafta evel Karantina 

tramvay caddesinde Efraim 
oğlu Kohen'in bir şapkasını 
çalmış olan Osman oğlu Riza 
zabıtaca dün yakalanmıştır. 

Beygiri çalmışlar 
Bale lar caddesind~ Piya

loğlu hanında Abdullah oğlu 
Mehmed Ali'nin tek yük ara
basından beygiri çözülmek su· 
rctile çalınmıştır. Hırsız ara· 

Yeni dünyada bir hareket 

Amerika'd 
konferans to Bu akşamki progranı 

lstanbul radyosu 
12,30 Halk musikisi pilak 

12,50 havadisler, 13-14 hafif 
musiki pilak. 

Onun da Avrupadaki gibi teşkila
tı, hatta Laheyi bulunacak 

18,30 Dans musikisi pilak, 
19,30 Viyola, Bedia ve arka· 
daşları, 20 Türk musiki he· 
yeti 20,30 Müzeyyen ve arka· 
daş~arı, 21 Studyo orkeslrası, 
22 Sololar, 22,30 Ajans, Bor· 
sa haberleı i. 

Belgrad radyosunda 
4 bin sene evelki Türk tiyal· 

rosu hakkında kon/ erans 
Yarınki pazar günü; kısa 

dalgada 49 metredeki Belgrad 
radyo istasyonunda Türkçe 
olarak, (Dört bin sene evelki 
Türk tiyatrosu) mevzulu tarihi, 
ilmi mühim bir konferans ve· 
rilecektir. 

M. Ruzvelt M. Şotan 
Ar. Otto 

Doğum yıldö
nümünde kral
cıların tezahüratı .. 

Riyodcjaneyro, 20 (Radyo) 
Cumhur reisi M. V erga, Pan 
Amerikan konferansına gide

F ransaya döndii ----··---cek Amerika hükumeti murah- M. Eden' le mühim 
haslarını kabul etmiştir. Bu 
heyetin başında M. Kordel mülakat yaptı 
Hul vardır. Şereflerine resmi Paris, 20 (Radyo) - M. 
bir ziyafet verilmiştir. Şotan dün Londra'dan dön· 

Bu ziyafette Amerika birli- düğü vakit gazetecilere şu be-
ğinin bu konferansa verdiği yanalla bulunmuştur : 
ehemmiyP.t izah edilmiş ve - Ben İngiltere'ye sureti 
Pan Amerikan cereyanının kuv- hususiyede gittim, Londra'da· 
vetlendiği gösterilmiştir. ki sıyasi dostlarımın bir dave· 

Arnerika'lılara göre Pan tine icabet ettim, bana çok 
Amerikan konferansı sulhun büyük hüsnü kabul göstcril-
kuvvet!enmesinc yarpırn ede- miştir. Lord Çurçil ve Lord 
ccktir. Derby'nin Fransa ve lngiltere 

Lahcy lıakeın heyeti gibi namına yaptıkları beyanat,\M. 
Amerikan'ın da cihan sulhu· Eden'le yaptığım mülakatlar 
nun nazımı olacağı kanaatı çok mühimdir. Bunlar iki dev-
hüküm sürmektedir. Ameri- let arasındaki yüksek samimi· 
kan'ın sulhperverliği bundan yetin derecesini sarahatle gös· 
böyle diğer kıt'alar devletle- termiştir. 

Arşidük Otto rine nümune teşkil edecektir. 
Viyana, 20 (Hususi) _ Ar- R , J Şu buhranlı zamanda, iki 

şidük Otto Habsburg'un do- omanya ua demokrat devletin sulhun mü· 

ğumunun 24 üncü yıldönüınü Yapılacak bayram. dafii olduğu da anla5ılmıştır. 
mün!lsebetile dün Viyana' da Bükreş, 20 ( Radyo) - ı 8 inci Edvard 
büyük şenlikler yapılmıştır. Kanunuevelde yeni Roman- Amelenin derdlerile 
Saltanat taraftarı 50 bin kişi, ya'nın teşekkülii şenlikleri mü· alakadar oldu. 
ellerinde bayraklar olduğu hal· 
de caddeleri dolaşmıştır. Şim- nasebetile harp ölülerine karşı Londra, 20 ( Radyo ) -
diye kadar kral için bu kadar merasim ve büyük takı zaferin Kral Sekizinci Edvard diin 
büyük tezahürat yapılmamıştı. küşat resmi yapılacaktır. Gal'den Londra'ya dön~üştür. 
Halkın ellerindeki bayraklar Bükreş, 20 (Radyo) - Ro- Kral seyahati esnasında amele 
krallık bayrağı idi ve her ta- manya hükumeti 1,675,000,000 hayatı ve amele dcrdlerile ya· 
rafta: Ley miktanııda yüz Leylik ve kından alakadar olmuştur. 

- "İmparatoru isteriz.,, daha küçük kıymette yeni pa · Amelenin bilhassa işsiz kıs· 
Diye bağırılıyordu. Başvekil ralar çıkartmıştır. mı ile temasında kral mühim 

Şuşning'in, bu toplantıda ya- İngiltere- Mısır notlar tutmuş ve bu temas 
veri tarafından temsil edildiği L d 20 (R d i amele muhitinde derin bir 
iddia olunmaktadır. on ra, a yo) - n-

Viyana, 20 (Radyo)_ Sal- giliz-Mısır mukavelesi 24 Teş- hüsnü tesir husule getirmiştir. 
tanat taraftarları, mühim ted- rinisanide Avam kamarasında Kral, amele lehinde yeni 
birler almıştır. Eski kral Karl'in müzakere ve' tetkik edilecek, yardımlar lüzumunu söylemiştir. 
ve Otto'nun dostu Kont Nibah, M. Eden bu miinasebetle bir Amerika tayyare yaptırıyor 
'Saltanat fırkası reisi Fon Kiz- nutuk irad edecektir. Vaşington, 20 (A.A) - Har· 
ner' e yardım edecek, fırkanm Bu miizakeratta muhalefetin biye bakanlığı yeniden 120 

- Mançukol. Ne korkunç 
kelime -dedi- acaba burası mı 
Avrupa'da birçok anne ve - Sonu var - nıyor. idari i\ilcrini görecektir. de yer alacağı söylenmektedir. keşif tayyaresi ısmarlamıştır. 
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rinde tasavvur ediyor, kalbi- Nefes alamıyordu. O şar-

60 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- Hayır yavrum, hayır ço· 
cuğum, yanılıyorsun.. Demek 
ki kaldın artık, bizim oğlu
muz oldun .. Öp bakayım an· 
nenin, babanın elini. 

Yeni ana ile babanın eline, 
titreyen bir çocuk dudağı ile 
birkaç damla yaş düştli ve 
onlar da Bekir'i elinden öptü .. 

Gözliiklü adam, gene başka 
dilden birşeylcr söyleyip ay
rılırken, Bekir'in de hayatında 
yeni bir safha açılmıştı. 

Kırk gün sonra ayni evm 

balkonunda, küçük bir kız 
çocuğu, karşısında iyi giyinmiş, 
saçları taranmış, elinde kitab 
bulunan bir çocuğa; 

- Ağabey -Diyordu- ben 
de büyüyünce okuyacağım de
ğil mi? 

- Tabii değil mi Nermin!. 
Aşağıdan bir kadın sesı 

duyuldu: 
- Bekir oğlu.nl 
O ' doğruldu ve cevab verdi: 

Buyurun anne! 
- Aşağı in, muallimin geldi! 

Bekir kitablarını topladı. 

Küçük kıza; 

- Sen oyuncaklarınla oyna 
biraz .. Ben derse iniyorum. 
Olur mu? 

- Olur ağabeyciğim! 
Nermi bey tüccardı. Baba-

sından kalmış biiyük bir it
halat müessesesinin başında 
idi. Karısı Nevin de, kendi 
teyzesinin kızı idi. Mes'ud, 
sakin, temiz bir aile yuvası 
kurmuşlardı. Bekir'i tetkik edi· 
yorlar<lı: 

Umduklarından çok yüksek 
meziyetlerle dolu, zeki, seci· 
yeli, asil, mcrd bir çocuk 
çıktı. Üç ay içinde iki sene· 
lik ders merhalesini grçmişti. 

Sokağa çıktığı vakit gözleri 
ile etrafı araştırdı. Köyden 
bir kimseyi görebilir miyim. 
diye? 

Ancak bir defa, bir defacık 
böyle bir tesadüf elde ede
bilmişti. Arabada geçiyordu, 
indi, sordu. Fakat asıl sormak 
istediği kimse iç.in ağız aça
madı ve o merak bir düğüm 
daha bağlayıp içinde kaldı. 

Nihayet cesaret etmişti. 

Okuyup yazıyordu işte. Fran
sızca bile konuşuyordu. Ona 
bayram tebriki yazacaktı. F'a· 
kat bu mektuba imza koy· 
mağı yapamadı. Oracıkta ka
lemi titredi ve vazgeçti. 

Mektubu postaya verirken 
eli titremişti. 

O, çocuk, saf ve temiz as
kının, rüzgarlara, mrçhull< re 
uçurulan beyaz bir güvercini 
idi. Kaç gece, sırtının yeni 
alı~tığı karyolasında mütema
diyen onu düşündü. Mektubu, 
bir dakika iç.in Rizan'ın elle-

nin bir kuş kanadı çırpıntısı kıya, onun şarkısına benziycn 
ile göksünün içinden ses ver- bir şarkı idi bul 
diğini duyuyordu. 1 Önündeki evler kayboluyor 

Aşkı dn, baharlnr, yazlar ve gibiydi. Yollar açılıyor, herşey 
kışlar geçiren taze fidanlar düz bir satıh haline geliyordu 
gibi biiyüyordu. ve uzaktan, güneşlerin altında 

Bir geceydi. Balkonda ya- yatan bir köy beliriyordu. 
payalnız oturuyordu. Karşı Bağları yeşillenmiş, topra-
evden bir keman sesi geli- ğından mor, pembe, beyaz 
yordu. laleler, papatyalar fışkırıyordu. 

Bekir, İzmir' e geldi geleli, Ve, karşı ki evin kemanı ç.a-
daha ilk defa, böyle çok ya- lıyordu. 
kından ve güzel bir keman Gayri ihtiyari hıçkırdı. 
sesi dinliyordu. Ve Bekir, bir· Yıldızlar dökülüyordu. 
deııbire ne olduğunu bilemedi. Keman sesleri içinde eski 
Şaşır.lı. Sanki kafasında <'Ski bir alem diriliyor, ayağa kal-
bir riiyanııı rengarenk ufuk· kıyordu. 
lrırı açılmıştı ve bir genç kız İlk defa 
yiizii, ·bu renkler içinden yn· - Rizanl 
vaş yavaş kendisine yaklaşı· Diye mırıldandı ve bu mı· 
yordu. rıldamşından kendisi d1.: kor-

Penccreyi birdenbire. açtı. kar, çekinir gibi oldu. 



Çünkü Zeliha'nın babası da 
eski ve tanınmış bir korsandı. 
Kızını, ancak kendisi gibi bir 
denizciye vermek istiyordu. 
Fırtına Ali ise, onun aradığı 
haslet ve meziyetleri nefsinde 
taşıyan yegane deniz kahra
manı idi. 

Fırtına Ali, şimdi gözlerini 
biraz daha kıpmış, düşünü
yordu. 

Tayfalar da göz ucu ile ona 
bakıyorlardı. 

- Yarım iskele Rüzgar 
Ahmed! 

- Peki reisi 
Gemi manevraya başlamıştı 

ki, Fırtına Ali ikinci bir emir 
verdi: 

Hayır, hayır, sancağa ali 
- Peki reis! 
- Bu Panayot reis için ne 

dersin Rüzgar Ahmed! 
- Mükemmel bir korsan

dır, diye işitmiştim. 
- Öyle amma, yalnız kor· 

san olmak kafi değildir, kap
tanlık ta şart. Bizim gemi o 
kadar zikzak yaptı ki, istesey
di bize yetişebilirdi. Yelken· 
lerimiz de tamamen açık değil. 

- Belki de korkuyor. Tam 
fırsattır. 

- Korkmuş olsa gelmezdi, 
Rüzgar Ahmed. 

- Kimbilir ya, bir oyun 
yapabileceğimizi hesaplamışbr. 

Fırtına Ali, içindeki fırtınayı 
Rüzgar Ahmed' den gizliyordu. 
Şu Panayot kaptana bir ders 
vermeği ne kadar isterdi? Hiç 
olmazsa fare peşinden koşan 
kedi gibi, onu Yunan suları· 
nın içine kadar özlemeği ne 
kadar arzu ederdi? 

- Reisi 
- Ne var Ahmed! 
Rüzgar Ahmed kaşlarını 

çattı, homurdandı : 
-~e oluyorsun be söylesen el 
- Topları hazırlıyalım mı 

reisi. 
Fırtına Ali, Rüzgar Ahmed'e 

gururla, takdirle baktı. O da 
kendi yaşında bir genç de
nizci idi. Tecrübesi azdı, fakat 
cesaret cihetinden istikbali en 
parlak olan bir yiğitti. 

Bu vaziyet, her halde Rüz
gar Ahmed'in gururunu zede· 
lemişti. Fırtına Ali, sükunetle 
cevab verdi : 

- Hayır Ahmed! 
- Anlamadım reis! Hazır-

lamıyalım mı? 
- Hayır! 

- Reis, yanlış bir iş yap-
mış olmıyalım. 

- Değil, korkma! 

- Şu halde çarpışmıyaca· 
ğız bu allahın belası herifle 
dem eki 

ANADOLU -Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazgaoı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
U muıni neşriyat ve yazı işleri 

nıüdürü: Hamdi Nüzhet Çan~.ar 

İdarehanesi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi binası içinde 
Tclgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylı#J 500 kuruştur 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur -'6nü geçmiş Dilshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU :MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Fakat ya saldırırsa! 

Gene mi aldırmıyacağız 
reis, gene mil Bu adam kal· 
kar da .. 

Fırtına Ali kaşlarını çattı: 
- Ne olur, ne der? 
Rüzgar Ahmed de hiddetli 

ve asabi görünüyordu : 
- Ne diyecek?. Tilki önün· 

den tavuk uçar gibi kaçtılar, 
diyecek .. 

Bu söz, bir tokat gibi, Fır· 
tına Ali'nin yüzünde şakla
mıştı. 

- Ahmed, ağzını topla!. 
- Ben doğruyu söyliyece-

ğim zaman ağzımı toplamam 
reis!. Benden böyle şey isteme. 

Ali, arkadaşına bakıyordu. 
Rüzgar Ahmed ise, iri yum 
ruklarını kalçasına dayamış, 

Panayot korsanın gemisini tet
kik ediyordu. 

Ali, birdenbire yumuşadı: 
- Ahmed, bu sözü başkası 

söylemiş olsaydı, neye mal 
olurdu? 

- Bir hançer yimeğel 
- Fakat sana elim kalk-

maz. Çünkü sen benim karde
şimsin .. Fakat çok sert konu
şuyorsun. Sçbebini düşünme

den, aklına eseni yapmak is· 
tiyorsun .. 

- Sehebi ne olabilir hu· 
nun reis!. Geminin içinde ken
diliğinden sebep doğmaz yal 

- Doğar Rüzgar Ahmed, 
doğar, iyi düşün .. 

- Aklım ermiyor. 
- Gemiye bir kız geldiğini 

unuttun galiba .. 

- Derhal sustun tabii .. Ona 
söz verdim: 

Bugün, şu herifle çarpışını· 

yacağım. Nişanlımı babasına 
götüreceğim ve derhal döne· 
ceğim. Denizin dibine gitse, 
onu kulaklarından yakalıya· 
cağım. 

Fırtına Ali bunlan söyler· 
ken, yavaş - yavaş kızarıyor, 
gözlerinden kıvılcımlar saçılı· 
yordu: 

- Göreceksin Rüzgar Ah· 
med, bunun acısını kat · kat 
çıkaracağım. 

Tam bu sırada, Panayot 
reisin gemisinden bir duman 
yükseldi ve rüzgarla karışık 
bir top sesi duyuld: 

- Reis, herif ateş ediyor 
bize .. 

Fırtına Ali, kendini kaybc· 
der gibi homurdandı: 

- Evet, ateş ediyor köpek .. 
- Muhakkak çarpışmak is-

tiyor. 
Fırtına Ali etrafına baktı. 

Tayfalar emir bekliyorlardı. 
Ali iri yumruklarını sıkarak, 
Panayot'un gemisine doğru 
bağırdı: 

- Hesabı başka vakit gö
receğiz. Seni, çarmıha germez
sem bana da Fırtına Ali de· 
mesinler .. 

Ve sonra başını tayfalara 
çevirdi: 

- Çocuklar, sizin de, be
nim de gözümüzde, ruhumuz
da harp kokuyor Amma, ge· 
mide bir kız var, nişanlım var. 
Onu Midilli'ye götürmiye söz 
verdim. Bu sözden dışarıya 
çıkamam. Hepimiz bu gemide, 
bu denizin üstündeyiz. Hepi· 
mizde genciz. Hesap günleri 
bizim için daha pek çok, üzül· 
meyin .. Avımız, her zaman 
pençemizdedirl. 

- Sona fltlr -
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ispanya sularında bir de-1 yakın tarih· lngiltereyi faşist 
niz arbı baş amıştır. ten parçalar blokuna sokmak 
- Başı 1 inci sahifede -

etmektedir. Fakat mukavemeti 
beynelmilel komünist taburları 
yapmakta ve Barselon'dan tak· 
viye edilmektedirler. 

Fransız'lardan mürekkep bir 
süvari kıt'ası mevcudiyeti mey· 
dana çıkmıştır. Ruslar, Belçi
ka'lılar da mühim mukavemet· 
ler yapmaktadırlar. Zabitlerde 
Rus ve Fransız'dırlar. 

lspanyol anarşistleri Madrid'i 
tahliyeyi düşünmektedirler. 
Bunun için bazı binalar bom
balarla tahliye edilmektedir. 
Yangınlarda kızıllar tarafından 
çıkarılmaktadır. 

Sefarethanemize bir mer
mi isabet etti. 

Madrid, 20 (Radyo) - Dün· 
kü bombardımanda Türk sefa· 
rethanesine de bir mermi isa· 
bet etmiş ve sefaret binasını 
hasara uğratmıştır. Nüfusca 
zayiat yoktur. 

100 ton bomba atıldı. 
Lizbon, 19 (A.A) - Res

men bildirildiğine göre son 
48 saat zarfında Madrid'e 100 
tondan fazla bomba ve pat
layıcı maddeler atılmıştır. 

Madrid cephesinde asilerin 
iki gündenberi yaptıkları mü· 
temadi taarruzlara rağmen nü
mune hapisanesi ve Montama 
kışlası henüz düşmemiş, fakat 
bu iki binada ateş zuhur et
miştir. 

ltalya, ispanya sahillerini 
abloka edecek mi? 

Roma, 20 (A.A) - ltalya
nın İspanyol hükumet liman
larını abloka etmiye niyetli 
olduğu hakkmdaki haberler 
burada yalanlanmaktadır. Fa
kat lüzumu takdirinde İtalyan 
tebaası menfaatlarının korun
ması için çok şiddetli tedbir
ler alınabileceği de ayrıca kay· 
dolun maktadır. 

italyan harb gemileri Barse
lon limanı ve diğer ispanyol 
limanları civarınde bulunmak
tadır. 

ltalya ademi müdahale ko
mitesinden çıkmıyacak ve M. 
Grandi de komitenin gelecek 
Pazartesi yapacağı içtimada 
hazır bulunacaktır. 
ispanya - Fransa hududu 

kapandı 

Bayon, 20 (Hususi) - Hn· 
da ye' den bildirildiğine göre, 
malum olmıyan bir sebepten 
dolayı, askeri harekatları idare 
eden asi otoriteleri Fransız
ispanyol hududunu 15 gün 
kapamağa karar vermiştir. 
Sen Sebastiy~n' de deniz 

muharebesi 
Lizbon, 20 (Hususi) -&:Sen 

Sebastiyen açıklarında şiddetli 
bir deniz muharebesi cereyan 
etmekte olduğu bildirilmektedir. 

rov madeninde teşekkül et
mişti. Bu grub madende çalı
şan ve S ovyet rejimine düş· 
man mühendis ve teknisiten
lerden mürekkepti. Eski sano· 
taj suçluları da bu mı.dende 
çalışan faşist Alman mühendis· 
lerinin şerikiydiler. 

Bir ecnebi devletin casus
hık teşkilatına bağlı bulunan 
mühendis Ttickling suçlulara 
bilfiil yardım etmekte idi. 
Suçlular Novosibirsk hukuk 
kurulu azaları tarafından mü
aafaa edilmektedir. Sticklin'in 
avukatı Krottov'dur. Başkanın 
sorgularına cevab veren maz· 
nunlar kendilerine tevcih edi-
len suçlarını tamamile itiraf 

Lorgo K abal lero'ga suikasd 
Madrid, 20 (Hususi) - Hü

kumet kuvvetleri Parverele ka· 
sahasını işgal etmişlerdir. Asi 
askerleri nakleden bir tren 
ile gene Fas'lı asker yüklü 
sekiz kamyon harap edilmiş

tir. Hükumet reisi Largo Ka· 
ballero'ya suikasd yapıldığı 

haberi tekzip edilmiştir. 
Payitaht 
Bombardıman edildi. 

Valansiya, 20 ( Radyo ) 
Bugün saat 13 de asilere men· 
sub tayyareler Madrid'i bom
bardıman etmişlerdir. Bomba· 
lar birçok zarar vermiş ve bir 
çok binalar yıkılmıştır. 

Posta ve telgraf binası ci· 
varında hasarat çoktur. Bir 
çok yerlerde yangın çıkmıştır. 

Birçok kimseler yaralanmış 
ve ölmüştür. 

Barselon'da tedbirler alındı 
Barselon, 20 ( Radyo ) -

Neşredilen bir tebliğe göre 
generaller meclisinde asilerin 
muhtemel bir hava taarruzuna 
karşı mühim tedbirler ittihaz 
edilmiştir. Bu tebliğde böyle 
bir haJ vukuunda hükumet 
emirlerine riayet tavsiye edil· 
miştir. 

Hava muharebesi 
Londra, 20 (Radyo) - Bu· 

gün Madrid üzerinde çok çe· 
tin bir hava harbı olmuştur. 
23 bombardıman ve 24 harb 
tayyaresinden mürekkep asi 
tayyare kuvvetleri karşısına 

Milis tayyareleri çıkmıştır. Bu 
harbın neticesi henüz belli 
değildir. Ayni zamanda ~ ka
rada da çok şiddetli bir bo
ğuşma başlamıştır. 

Madrid'in uğradığı zarar 
çok büyüktür. Yüzlerce kişi 

yaralanmış ve ölmüştür. Bar
sclon' a da taarruz beklenmek-
tedir. · 

Barselon 
bombardıman edildi. 

Cebelüttarık, 20 (Radyo)
Son haberlere göre Kanarya 
kruvazörü Barselon'u 3 defa 
bombardıman etmiştir. 

Hols muhabiri bu haberi 
tekzib etmektedir. 
ita/yan ve Alman sefirleri 
Berselon'dan ayrıldılar .. 

Barselon, 20 (Radyo)- ltal
yan konsoloshanesi vazifesini 
nihayete erdirerek buradan 
gitmiştir. İtalyan tebaası da 
bir ltalyan zırhlısına binerek 
Barselon'u terketmiştir. 

Alman konsolosu ve tebaası 
Albatros torpidosu ve Evre 
vapurile buradan çekilmiş

lerdir. 

Berlin, 20 (Radyo) - Al
man Hariciye nezareti maha
f ili Borgos hükumetini tanı
makla Almanya'nm ademi mü
dahale komitesinden ayrılmı· 

yacağını beyan etmektedir. 
Londra, 20 (A.A)-Fransız 

büyük elçisi dün dış işleri ba
kanlığında uzun bir müzakere 
yapmıştır. Bu müzakerede 
Barselon limanının general 
Franko tarafından abloka al
tına alınması mevzuu bahis 
olmuştur. 

Burgos, 20 (Radyo) -Don 
Alf ons dö Burbon Madrid 
cephesinde ölmüştür. 

Madrid, 20 - Madrid ha
pishanesinde mevkuf bulunan 
on üçüncü Alfons'un oğlu 

kurşuna dizilmiştir. 
Sevil 20 - General Lano 

beyanatınc.la demiştir ki : 
Üniversite talebesinin Al

man a ve ltal a lehine nüma-

- Başı 3 ~:a-:ahifede - istiyorlar Milli küme için ·ki takım 
kiye' de bu iradeyi ilkin Adana ... ....._ __ 

vilayetite bu havali ahalisi Vaziyetfenadırlord Seçilecektir 
gösterdi. Vaktile Amerikan Eden cok manidar ra----
tahkik heyeti muvacehesinde , 
ecnebi himayesini kabul ede- beyanatta bulundu .. Dünkü toplantıda, tek devreli seçme maç-
miyeceğimizi, öz milletimizden • /arının f ikistürü tanzim edildi 
ayrılmıyacağımızı sözümüzle, - Başı 1 inci sahifede -----
özümüzle, cihanın gözü önün- B. Eden şu cevabı ver- Milli kümeye İzmir' den de Altıncı hafta 
de cereyan eden hareketimizle miştir: iki takım seçilecektir. Futbol Saat 9 Demirspor-Barnava 
bildirdik ve gösterdik. Gene - Avam kamarası şunu id- ajanlığı, federasyondan aldığı ,, 11 Altay-Egespor 
kendi göbeğimizi kendi eli- rak eder ki muhariblerden bir emir üzerine dün kulüpler de· ,, 13 Buca-K.S.K. 
mizle keseceğiz. Mukaddera· tarafın tanınmasile İspanya'nın legelerini içtimaa da.vet etmiş ,, 15 Altınordu-Göztepe 
tımızı kendimiz halledeceğiz. meşru hükumeti olarak iki ve iki takımın seçilmesi için VII Hafta 
Az zamanda bir lrlandalı'dan partinin tanınması arasında tek devrelik maçların fiküstü· 
daha fazla fedakarlık yaptık. fark vardır. Artık bu mevzu rünü tanzim eylemiştir. Çeki-

Saat 
9 izmirspor - Demirspor, 

11 Altınordu • Egespor, 
13 Burnova - Altay, 

Bundan sonra da istiklalinden üzerine ilave edecek bir sö- len kurralara göre müsabaka· 
anayurdundan ayrı düşmek züm yoktur. lar programı şöyledir: 
istemi yen bir Türk' ün yaralı Bundan sonra B. Eden Birinci haf ta 
kalbilc ne harikalar yaşayaca· ademi müdahale işlerinde Al- Saat 9 Göztepe - Egespor 

15 K. S. K. - Göztepe, 

V/11 Hafta 
ğını cihan görsün. Biz Adana manya ve ltalya hükumetle- " 11 De nirspnr • Buca; Saat 
vilayetine ve Ayintap sanca- rinden başka suçlu hükumet· " 18 Burnava · İzmirspor; 
ğının cenubunda kalan Türk lerin de bulunduğunu söyle· " 18 Altay - K. S. K 

sekenesi ile Bilan, Yehaniye, miştir. ikinci hafta 

9 Egespor - Demirspor, 
11 lzmirspor - Buca, 

İskenderun Antakya ve hava· Avam kamarasının komünist " 9 K. S. K - Demirspor 
lisi ahalisi bundan dolayı bu saylavı B. Gallagher B. Ede- " 11 Burnava - Egespor 

13 Altınordu - Burnova, 
15 Altay - Göztcpe, 

itilafnameyi bütün kuvvetimizle nin bu sözlerini protesto et- " 13 Buca - Göztepc 
protesto eyler ve sizleri millet miştir. " 15 Altay - Altınordu 

9. Hafta 
Saat 

ahdına misakına davet eyler." Radikal saylav Mexton bu Üçüncü hafta 
------- malumatı hangi membadan 

13 Altay • Egespor, 

15 Altınordu - fzmirspor 

10, Hafta 

OORSA 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
204 inhisar ida. 11 25 
200 M. J. Taran. 15 625 
152 F. Solari 15 75 
132 Vitel 12 50 
126 K. Kazım 15 25 
105 O. Arditi 14 
88 H. Alyoti 12 
70 S. Gomel 12 50 
40 S. Süleyma. 12 25 
38 S. Emin 15 
27 L. Galemidi 17 
9 J. Tar. mah. 10 50 
1185 

339626 
340811 

Z. yağı satlşları 

K. S. 
12 50 
21 
17 
16 50 
16 75 
14 
17 25 
19 
13 25 
22 
18 50 
10 50 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
110000 Tu. yağ fab. 34 50 35 
20000 M. Mihalef 35 50 35 50 
20000 Sipahi bira. 33 50 33 50 
10000 O. Muhar. 33 50 33 50 
10000 Ana. inkişai 35 85 

170000 Yekun 
Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
120 Buğday 5 375 5 375 
240 B. Pamuk 47 47 
747 Ken. pala. 255 470 

Sosyalist'lerin 
Asabiyeti .. 

- Başı 1 inci sahifede -
Kaııuıı, Jo~rudau doğruya iftira 

\ 'C isnıııl alcylıioe<lir. Kanun lııgiliz 
w.ıılüııe giire yapılmıetır. 

~lııtbuut sütunlarınılaki i;;ııa<l

karanc yazılurılan dolayı sade mü
dürü mc 'ullcr değil, muharrirler 
\C talırir fımirleri de takibata u~· 
ra)nı·nklar ve sekiz gün ~ıırfında 

i~nadın iı;batnıa Ja,·ı!l edilecek ve 
48 ~aaııe de cezayi nakdi alına· 

cııkıır. .................... , ... 
yiş yapmasını bildirmekle bah
tiyarım. Madrid'de birçok ai· 
leler yersiz yurdsuz ve ekmek
sizdir. Hava bombardımanla
rımız devam ediyor. Kadınlar 
çocuklar açlıktan ölmektedir
ler. Bugün kızılların mukabil 
taarruzları püskürtülmüştür. 

Sevil ahalisi madeni para kul
landıklarından cezalandırıl-
mıştır. 

çıkardığını M. Eden'e sormuş- Saat 9 Egespor-Buca 
tur, M. Eden de bu husustaki .. 11 Demirspor·Göztepe Saat 

ı aponın ademi müdahale ko· 
mite si taı afından yazıldığını 

söylemiştir. 

Burıda ı scnra M. Eden'c şu 
sual sorulmuştur: 

- Gentral Fıanko hüku
metinin tanınması Alnıa'1ya ve 
İtalya için Nasyonalist'e e ser
bestçe silah ) o lamak lıusrsu .. • 
da bir fırsat teşkil edecek
midir?. 

M. Eden; bu hususta bu iki 
devlet tarafından teminat al
mağa hazır mıdır'? 

Dış işleri bakanı lazımgelen 
teminatın istenileceğini söyli
yerek ademi müdahalenin İn
giliz hükumetinin yegane mak· 
saclı olarak kalmağa devam 
ettiğini temin etmiştir. Bunun 
içindir ki İngiliz hükumeti ide
olojilerini nazarı itibara almak-
sızın bütün alakadar hükumet
lerle iş birliğinde bulunmayı 
arzu etmektedir. 

Londra, 19 (A.A) - Roy
ter ajansının verdiği habere 
göre fngiliz mahaf ili Franko 
hükumetinin Almanya ve İtal
ya tarafından tanınmasını pla· 
tonik bir jest olarak telakki 
etmekte ve bu keyf iyetin ade
mi müdahale komitesinin siya
setini hiçbir suretle değiştir
miyeceği kanaatını izhar ey
lemektedir. 

Londra 19 (A.A) - Daily 
Telgraf gazetesi İspanyol ni
zamın general Franko hüku
metinin iki devlet tarafından 

" 13 Altınordu·K.S.K. 

" 

Saat 

.. 
" 
" 

15 Altay·İzmirspor 
Dördüncü hafta 

9 Buca-Altay 
11 Göztepe-Burnava 
13 Demirspor-A.Ordu 
15 fzmirspor·K.S.K. 

Beşinci haJta 
Saat 9 Burnava-K.S.K. 

,, 11 Altınordu·Buca 

" 
" 

13 İzmirspor·Egespor 
15 Altay-Demirspor 

vehamet kesbetmiş olduğunu 
yazmaktadır. 

Bu gazete İngiltere'yi ko· 
münizm aleyhtarı bloka işti· 

rak ettirmek için birçok me
sai sarfcdildiğine ve daha da 
edileceğine kanidir. Fakat 
İngilterenin bu manevralara 
kapılmıyacağını yazıyor. 

Taymis gazetesinin diplo· 
masi muhabiri Burgos hüku· 
metinin tanınmasının İngiliz 

13 Buca - Burnova, 

15 Göztepe - İzmirspor, 
İkinci takımlar müsabaka· 

ları da ayni suretle ve fakat 
tersine olarak yapılacak, bi

rinci takımı en son karşılaşan 

iki kulübün ikinci takımları 
sabahleyin Halk sahasında 
oynıyacaklardır. Maçların hangi 

tarihte başlanacağı başka bir 
toplantıda tesbit edilecektir. 

birleri bombardıman edeceğini 
binaenaleyh tebeamızı çekınc· 

miz hakkında bir muhtırası 
vardır. Ancak asi hükumet, 

Barselon'u bombardıman ede· 

ceğinden bizi haberdar eyle· 
miye mecburdur. Demiştir. 

Sir Atley: 

- Şu halde haydutluk baş· 
lıyor? 

Demiş, Eden'de: 

resmi mehafilinde büyük bir - Biz bitarafız iki tarafın 
tesir hasıl etmemiş olduğunu, mücadelesine ne şekilde olursa 
bu tanıma keyfiyetinin lngil- oJsun müdahale edemeyiz. 

terenin ademi müdahale siya- Cevabını vermiştir. 
setini değiştirmiyeceğini yaz· Eden, Almanya ve ltalya'nın 
maktadır. l kararları ile ademi müdaha e 

Londra, 20 (Radyo)-Avaın komitesinin sarsılmıyacağını da 
kamarnsında bir suale cevap söylemiştir. 
veren Lord Eden, İngiltere'nin 

Eden'in, silah verme işinde 
Franko hükumetini tanıması yalnız Almanya ve ltalya'yı 
için bir sebep mevcut olma· 
dığını söylemiş, Barselon'un mes'ul tutmak doğru olmıya· 
bombardıman edilmek ihtiına- cağı, çünkü başka devletlerin 
linden de bahsederek: de bu suretle hareket ettiği 

- lcabederse tebealarımızı hakkındaki sözleri üzerine ka· 
tanınması üzerine büsbütün çekeceğiz. Franko'nun bu şe- marada gürültüler olmuştur. 
....... , ... mlll!~llSal .... llİlııılı. .. ııııliılı .... .-.... mmıua ... ~ ... ...ı-. ....... ~ .. .-ıııı: 

~=BOMONTIŞARABI= 
Her türlü müskirat imalinde muvaffakıyeti herkes taıafından takdir edilen Bomonti 

fabrikası, Ege üzümlerinden mamul nefis şaraplarını piyasaya çıkarmıştır. 
~~~----~~----~~~ 

Bomontl• Şarapları Tecrübeli mütahassıslar tarafmdan imal 
edilmiş çok sıhhi evsafı haizdir. Az 

zamanda şarap merakhlarmm takdirini kazanmıştır. 

İyi şarap içmek; sağlığı arttırmak ve kuvvetlendirmektir. 
Bomonti şarabı hem çok iyi ve hem çok ucuzdur. 

~·~-~~~-~~-~----~~ 

Madrid 20 - Dün akşam 
Üniversite mahallesinin bir 
kısmı ve hastanelerle kiliseler 

1 istirdad olunmuştur. Miihim 
topçu takviye kıtaatı gelmek
tedir. 

Umumi satış mahalli: Aydın Bira Fabrikası Telefon : 2387 

Perakende satış yerleri : Bütün Bomonti müskirat bayilerinde bulunur. 

Arayınız ve bir kere tecrübe ediniz. 
Cok memnun kalacaksınız. 
' 1 - 3 

1·,.,... . ' ,. . . ~ :~... . . . . ' ~·"#. ı. ·:: rt .1ıa..,,.JÇ • "' • ... 1 

. . . . 
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Faş·s MAHKE t 1ELERDE: Ölüm 

ı• • B k k 1 lzmir Evkaf müdüriyeti vez-
eC iSi.. a a 1 Ve metresini nedarı Münir Akbay'ın; kız 
--.. .a•·•·-eı.ı-- o·· ıdu· re· ~ şu·· kru·· lisesi müdavimlerinden 17 ya-M. Mussolini 1 1 ~ şındaki kıtt Vecalıat kısa 

/. v ' b 

Miktarı 

Metre 
70,000 

1 

Cinsi Beher melr.esi 
Kuruş 

zahat ermış.. ~ ir müddet içinde pek hazin 

-Başı linci sayfada- Dünkü muhakemede iki tara~ surette dün akşam gözlerini 
ebedi hayata yummuştur. Ailei 

Çamaşırlık b ez 24 
Yukarda cins ve miktarı ve tahmin bedeli ile muvak
kat teminat miktarı yazılı yetmiş bin metre ıçanı~r:kuvvetlerinin başında olarak f k tJ.. f tıJ 

bütün tmparatorluk toprakla· ID avu a rı a iŞ ar kederdidesine beyanı taziyet lık bez kapalı zarf eksiltmcsile satın almacalCtır~ 
Eksiltme İstanbul Gedikpaşa'da Jandarma dikim evi rını işgal ve sükunu tesis et-

mekte olan generallere de şa· 
mildir. 

Milletin askeri hazırlığı hak
kında M. Mussolini tarafından 
verilen izahatı büyük bir ala
ka ile dinlemiş olan ali mec
lis, teslihatın bilhassa hava 
ve deniz sahalarında arttırıl
ması lazım geldiği kanaatine 
varmıştır. 

Ali meclis zecri tedbirlerin 
ilk yıldönümü münasebetile 
Mussolini'nin 23 mart nutku 
lie teeyyüt etmiş bulunan bil
hassa milletin müdafaasına ait 
sahalarda en büyük ekonomi 
muhtarlyetin kazanılması hak
kınd11ki rejime olan bağlılığını 
bir kere daha ve büyük bir 
kat'iyetle ifade eyler. 

. .Aıi meclis bu rejime karşı 
herhangi bir faal veya nazari 
mukavemetin ağır bir şekilde 
cezalandırılması lazımgelen bir 
suç teşkil ettiğini ka)•detmiştir. 

Ali meclis i Ş verenlerle- İş
çilerin zecri tedbirl~r devresi 
İçinde tedbirlere karşı gelecek 
derecede fani bir şekilde ça
lıştıklarını tesdik etmektedir. 

Son aylar içinde Parti tara
fından gösterilen faaliyeti na-
2arı itibnre alan faşist ali m ec
lisi fintlerin tenezzülünü temin 
için stırfedilen mesaiden do· 

layı · memnuniyetini izhar et
miştir. 

Meclis yalnız dahili değil 
fak at ayni zamanda dünya 
unsurlarının d~ i'Jazari itibara 
alınarak bu mesainin genişle
tilmesini derpiş eylemektedir. 

Meclis genç muh:ırib teşek
küllerinin inkişafı ve faşizmin 
ltalyan k::t dınlarınca daha mü
kemmel bir şekilde kavran
ması hususunda tedbirler alın
~ıasını parti sekreterliğinden 
ıstemektedir. 

Faşist İtalya ile Alman, 
Avusturya vr. Macar devletleri 
arasında müessir bir işbirliği 
tesisine matuf olan mesaiyi 
tn"mnuniyetle karşılıyan ali 
ıncclis elde edilen müsbet ne
ticelerdeıı dolayı dışişleri ba
Panı Ciyano'ya hararetle teşek
kür etmektedir. 

ispanya işlerine ademi mü
dahale komitesinde sarfedilen 
mesai ve f talyan - f ngiliz mü
nasebetlerinin şimdiki safhası 
lınkkında M. Grandi tarafın
dan okunl n raporu dinliyen 
ali meclis bu J aporu tam amile 
tasvip etmiştir. 

Bundan sonra meclis yeni 
fo i'ist oda larının sureti teşek
kiilü ve icraatı hakkında tek
lifler yap:nakla mükellef bir 
ko nisyan tayin etmiştir. Bu 
komisyon konseyin gelecek 
içtimnına ilk raporunu vere
cektir . 

Ali meclis nihayet genel 
sekreter muavinliklerinin tesis 
Ve mil!i direktuar meclisi aza
larının arttırılması hakkında 
P :ır• i g enel sekre teri tarafın· 
dan yapılan t eklifl eri kabul 
<'tmiştir. 

Tutıılan hırsız 
Salhane tramvay cnddesin<le 

Rcbeka'nın 285 numaralı evin
d r n bir halı seccade çalan 
·asman oğlu Riza zabıtaca ya· 

al 

Alsancak'ta bakkal Sıtkı ile 
metresi Sabiha'yı tabanca kur
şunu ile yaraladıktan sonra 
boğarak feci bir şekilde öldü
ren makinist Döğistanlı Şiik
rü'nün muhakemesine dün ağır-

lll'Em;tatl~l!lrll&sill3Sf.ı~~~~ 

Teşekkiir 
Talebemiz, tatbikat dersi 

için dün Çamaltı tuzlasına gö
türülmüştür. 

Tuzla direktörü Sezai, tale
bemizi fevkalade bir nezaketle 
karşıladığı gibi, bu çok de· 
ğerli ve feyizli mi.iessesemiz 
hakkında kerıdlletini aydınlat
makta da büyük hir alaka 
gö~terdiğindeıı kendisine t e· 
şckkiirlermizi arzeder W! say· 
gılarımızı sunanı. 

Kültür lis si direktörü 
1-laydar ____ __..:;.._ ___ - -

ydın na ıa inÜ. 
1 .. rl~ğünden; 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Ay<lın ilinin, Aydın - Müğla 
yolu iizerinde 33+552-39+ 
842 kilometreleri arasında yo
lun terfii ile şose inşaatı ve 
beş adet menfez inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (22814) 
lira 52 kuruştur. 

2 - Bll işe aid şartname 
ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri ge-

nel şartnamesi 

D - Fenni şartname 
E - Keşif, metrai cetvelleri 
F - Projeİer 
lstiyenlerin bu şartname ve 

evrakı Aydın nafıa müdürlü
ğünden görmeleri 

3 - Eksiltme 9/11/931) dan 
30/111936 pazartesi günü saat 
on beşte \.ilayet daimi endi
meni odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usul ile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin ( 1711) lira 9 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi bundan başka aşağt· 
daki vesikaları haiz olduğunu 
göstermesi lazımdır. 

A .-..... Vekaletten alman mü
teahhitlik vesikası 

B - Bu gibi inşaatı yaptı
ğına dair elılıvd vesikası 

C - Ticaret odasına ka· 
yıtlı bulunduğuna dair vesika 

6 - Teklif mektupları üçün
cü maddede yazılı sa<ıttan bir 
saat evveline kadar encümen
de topianan komisyona geti
rilecek, komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verile· 
ccktir. Posta ile gönderile
cek mektupları nihay~t üçüncü 
maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımd:r. Posta
da ohcak g ecikmeler kabul 
eclilmez. 17 21 25 29 1217 

W#!ılt't«li Eti w 

Muğla'da fidanhk 
Muğla, 19 (A.A) - Şehri

mizin Kavakaltı yerinde yeni
den bir nümune fidanlığı ku
ruiın:ığa başlanmıştır. Fidanlık 
55 dönümdür. Bu yıl fidan
lıkta yalnız meyvalı ağaç fi
danları yet ii'ti.)'ecek dnhô son· 
raları mey .-ası z ağaçlara yer 
ayrılacaktır. 

cezada devam edilmiştir. 

Şükrü'nün deli olduğu bun
dan evelki celselerde iddia 
edilmiş, fakat müşahede al
tında tutulduktan sonra deli 
olmadığı, akli vaziyetinin tam 
olduğu hakkında raporlar ve-

. rilmişti. 

Dünkü celsede şahit sıfafile 
maznun Şükrü'nün baldızı Sa
adet dinlenmiştir. 26 yaşında 
olan bu kadın cinayetten bir 
gün evel Şükrü ile maktul Cin 
arasında çocuk dövmek mer· 
elesinden bir vak'a geçtiğini, 
Sabiha'nın! 

- Senin hskkından kimse 
gelemez deli adam. Fakat ben 
geleceğim. Dedi. Şükrü bun
ları duydu. Sabiha bana: 

- Alsancak'ta tanıdığım 
bir komiser var, ona dövdü
receğim. Diye de söyledi. Er
tesi gün gidip dostu Sıtkı'ya 

anlatmış, onu Şükrü aleyhine 
tahrik etmis. Pazar günü de 
bu vak'a oldu, Sabiha'nın evi
ne bazı yabancı kadın ve er" 
ke~ler gelirdi, çalgı çalarlar, 
içerlerdi. 

Şahid dinlendikten sonra 
suçlunun vekili avukat Halid 
Natık, müşahade raporlarının 
iyi tetkikata istinad etmediğini 
söyliyerek onsekiz sene evel 
suçlu Şükrü'nün Toptaşı tımar

hanesinde uzun zaman tedavi 
edilmiş olduğunu, hatta lzmir
de de doktor Ramih, Osman 
Nuti, Margolis ve Abdfısselfım 
taraflarından uzun zaman te
davi altında tutulduğunu söy
ledi, bunların tedavilerine aid 
reçeteleri mahkemeye verdi, 
bu doktorların müdafaa şahidi 
sıfatile dinlenmelerini ve $onra 
yüksek sıhhat şurasının müta
lcasının alınmasını istedi. 

Maktul vere.sesinin vekili söz 
aldı ve dedi ki : 

- Bu müdafaa tarzına göre 
herkes adam öldürebilir. Öyle 
bir cinayet ki taammüden ve 
caniyane bir tarzda yapılmış
tır. Vakıilc belki deli idi. Fa
kat bugün ve hadiseyi işlerken 
böyle birşey yoktur. Mazideki 
akli vaziyeti bugünkü haline 
müessir olamaz. İki kişinin ca
nına kıyan bir suçlu hakkında 
böyle bir iddiada bulunmanın 
kıymetinin takdirini yüksek 
mahkemenize bırakıyorum. 

Suçlunun vekilleri tekrar 
söz alarak mazideki deliliğin 
bir dimağ üzerindeki tesirle
rinden bahsettiler, hatta mü
ekkillerinin çalıştığı Filibeli 
kardeşler un fabrikasında iş
çiler arasında sinirlilik arazın

dan ötürü {Aybaşı tuttu) diye 
şöhreti bulunduğunu söyledi
ler, buna dair bazı müdafaa 
şahitleri gösterdiler. Mahkeme 
heyeti, müdafaa noktasından 
doktorlarla bu!şahitlerin celp
lerini muvafık gördü ve mah· 
kcmeyi talik etti. 

ederiz. 2-
İzmir Birinci icra memurlu- binasındaki Jandarma satın alma komisyonunda yapı-

ğundan: lacaktır. 
Büyük laz hancısı Salih ve 3 - Şartname ve evsaf puslası her giin satın alma komis· 

Ahm~t vereselerine borçlu ölii yonunda görülebilir. 
muhacir Mehmet veresesinden 4 - isteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarilc ka-
karısı Hatice ve oğlu Hayret· unen İcab eden vesikaları havi mühürlü zarflarını 
tin ve Süleyman ve kızları eksiltlne zamamndan bir saat evvel komisyona vcr-

Ncsibe, Hasibe ve Haticenin _ -dmelc;!,L ~ 24 28 3 2920(Ü94 
bu borçlarından dolayı Bal- J e r;, • t kt b• •• d•• 
çova köyünün Macunluk ma- zm 19 Llraa me e 1 IDU Ur• 
hallcsinin Kağıthane semtinde .. O,.,. de : 
kain salatalık tarlası 22-12-936 O 
taıihine müsadif Salı günü Ol:ulumuzda mevcut portakal mahsulü pazarlık suretile a91k 
saat onbirde açık artırma su- arttırmaya kon ıılmuştur. 26-11-936 ıtarihine tesadüf eden p:e~ 
retile satılığa çıkarılacaktır. şem 1 g ünü saat 15 te pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden 

Bu artırmada ipotekli gayri .!!:?ı ı _cdenl~.:a bu tarihle ..,'.!1ekte~!_e bulunmaları. ),281 
1 

menkulün Satış bedelinin yüz- A k • 
de 1s ini bulmadığı takdirde A erı a ri lar umum mü
en çok artıran isteklisinin te- d••r 
ahhüdü baki kalmak şartile .. e : 
satış onbeş gün daha temdit T k 
edilerek ikinci artırması 7-1-937 on saf urşun 
tarihine müsadif Perşembe Tahmin edilen bedeli 22,000 lira olan yukanda miktarı ve 
günü saat on birde yapılacak- cin5i yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
tır. Bu artırmada dahı satış alma komisyoa unca 4/1/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 
bedeli muhammen kıymetinin d e kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
yüzde 75 ini bulmadığı lak- komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat tı-:minat olan 1650 
dirde satış 2280 numaralı ka- l irayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar 
nun mucibince tecil oluna- komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 
caktır. 2 ve 3 ncü maddalerindeki vesaikle ·mezkur gün ve saatte 

1 bu gayri menkul üzerinde. komisyona müracaatları. 17 19 21 24 1164 

herhangi bir ~ekilde hak tale- İzmir Kornutanlığı ilanları 
binde bulunanlar işbu ilanın 
tarihi neşrinden itibaren yirmi 
gün zarfında ellerindeki vcsa
ikle birlikte daireye müracaat
ları v·e aksi takdirde hakları 
tapu sicillile sabit olmıyanlar 
paraların paylaşmasından hariç 
bulunacaklardır. 

2-12-936 Tarihinden itiba
ren şartname herkese açık 

balundunılacaktır. Yüzde 2 1/2 
d ellaliye ve müterakim vergi 
satış bedelinden tenzil olunur. 

Artırmaya iştirak etmek is
tiyf!nler yüzde 7 1/2 pey ak
çesini veya millt banka itibar 
mel=tubunu hamilen 36/4919 
numaraya ve icra münadisine 
müracaatları ilan olunur. 

Arınutlu Bele
diyesinden: 

Belediyemize ait çarşı ıç.ın

de bulunan eski han ve dük
kanları yerine yeniden 11360 
lira bedeli keşifle yaptırılacak 
binanın 12-11 ·936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapa
lı zarf usulilc eksiltmeye konul
muştur. Bu husustaki proje ve 
şartname belediye muhasebesin
de mevcuttur. Talip olanlar her 
güı1 belediyeye müracaatla gö· 
re bilirler. Taliplerin ihale ta-

rihi olan 1-12-936 gününde yüz
de 7 ,5 hesabi le teminatları iha
leden bir saat ev\•cl belediye 
sandığına makbuz nıuknbilin
de vermeleri ve fazla ma!U
mat almak isteyenlerin gerek 
keşifnameyi görmek ve gerek 
yapılacak işi mahallinde tet
kik etmek üzere belediyeye 
müracaatları ilan olunur. 

15- 19- 23- 27 

Müstahkem mevki satınalma ko misyonundan: 
l - Şartnamesindeki değişiklik dolayısile 30000 metre 

tayyare kanat bezi ile 65600 metre tayyare şeridi ye
niden kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 25500 lira ilk teminatı ~12 
lira 50 kuruştur. 

3 - ihalesi 24 ikinci teşrin 936 salı günü saat 15 tcöi;. 
4 - Şarinamesini 128 kuruş mukabilinde satın alın~ Q 

misyonundan bizzat müracaat edilerek alınır. uha· 
berC' ile şartname gönderilmez. 

5 - Eksiltmcğe gireceklerin kanuni teminat ve 2490 layuı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
M. M. V. satın alma komisyonuna ihale saitin<;lcn 
enaz bir saat eveline kadar teklif mektuplarını :vermiş 
bulunmaları 6 11 17 21 1078 • U 

İzr;,ir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
l - 3 tayyare alayının 702 sayılı büyük otobüsün K3röscr" 

esaslı bir surette pazarlıkla tamir edilecektir'. fhal~ 
2311 1/936 pazartesi günii saat 15,30 da kışlada Mst. 

2 

3 

4 

Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır . . · 
Keşif bedeli 350 lira olup muvakkat teminatı 26l lira 
25 kuruştur. ı 
Şartnamesi komisyonda otobüs 3 cü tayyare ala}'!nda 
görülebilir. 
isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele,rinde yaz:ılı 
vesikaları ve teminat makbuzlarile birlikte ili;ıle saa

'.r260 

teminatı 

Daimi encümen riyasetinden: 
Bedeli muhammeni 

Lira 
Yeri Cinsi No. sı 

75 Karantina tramvay caddesi Dükkan 477 
ldarei Hasusiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ya· 

zılı bulunan yer 17/11/936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlık suretile kiraya verilecektir. Kirasına talip olanların 
Encümeni vilayetin toplandığı her pazartesi günleri saat 10 da 
vilayet daimi encümenine d epozito makbuzlarile birlikte müra-
caatları ilan olunur. 21 24 26 28 1286 
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Der ZEE & CO. idaresini bilenler 

V.!V. A 
DEUTSCHE LEVANTE LINİE 

"BOCHUM,, vapuru 11 ikin
ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır.' 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenmekte ve 15 
ikinci te.şrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURGave BRE
MEN limanlarına yük alacaktır 

"GALILEA,, vapuru 20 ikin
ci teşrine doğru beklenilmek
tedir. HAMBURG ve AN-
VERS limanlarından eşya çı
kacaktır. 

"ISERLOEN,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. ----

AMERiKAN EXPORT LİNES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrine doğru beklenil
mekte olup NEW-YORK için 
yük alacaktır. t 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapur~ 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

'"EXCAMBION,, Transat
fantiği 20 son teşrinde RİRE 
Jimanından BOSTON ve NEV-
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, vapuru 
ilk kanunda PiRE' den BOS
TON ve NEV-YORK'a hare-
ket edecektir. 

OEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

.. SARDINIA" motörU 16 
'SOn teşrinde limanımıza Q"cle-
rek DlEPPE ve NORVEJ li
manları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGRO-
fSE DE NAVİGATİON 
DANUBİENNE MARİTİ

ME -- BUDAPEST 
"BUDAPEST,, Motörü 29 

~on teşrinde limanımıza gele· 
rek DANUP (TUNA) liman
ları için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"MARITZA" vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük-
leyecektir. ---JOHNSTON WARREN LTD, 

LiVERPUL 
"JESSMORE,, vaı uru 15 

son teşrinde bekleniyor. AN
VERS ve LIVERPOL liman
larından yük boşaltıp BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULİNA, GALATZ ve İB
RAILA limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARİTİME ROU
MAIN-BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA ve GALATZ 
ve GALATZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRA TİRLA VA 
VİYANA ve LİNZ için yük 
alacaktır. · 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı

lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis
beten °o 40 daha az 'cereyan sarfcdcr. 

Elektrik - Radyo- T clcfon Evi 
Siı:mens F<ıbrikaları mümrssili 

Peştrmalcılar 77 / 79. 
Telefon : 3332 

ol 
( 

ıu 11 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 Vapur Acentası 
Birinci kordon Recs binası 

Tel 2443 a e co 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERGULES,, vapuru 30 
2 inci teşrinde gelip 512 inci 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME 
ROUMAIN kumpanya.:.ı 
"ALBA J ULIA,, vapuru 

19 I 2 inci teşrinde MALTA, 
MARSIL YA ve CECAIR li
manları için yük ve yolcu ka
bu 1 eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilfıt için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
CO vapur accntalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 

fzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

e es 

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

Ren, fskandinav ve Baltık 
limanları için doğnı Konşi

mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
line 

Marsilya ve iskenderiye ıçın 
9600 tonluk 11Cairo City,, va· 
?Uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskcnderiyc li

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

Fazla tafsilat için Pa~aport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentalığı 

Limited 

ELLERMAN LINES LTD. 

''THURSO,, vapuru 20 ikin
ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvers'ten yük çıkaracak ve 
ayni zaınan<la Livcrpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
veısten gelip yük çıkaracak 1 

ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi· 
rinci kfinunda Liverpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 
AB~~nıı~zm::c~~~czım• 

Deri ve Tenasül Hasta-
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

------ . -
_Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalzassısı-:: 
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1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinin Nazill i ilçesinde 

ceza evi in~aatıdır. 

Bu işin keşif bedeli 44796 lira 56 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlaı dır: 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavclt" projesi 
C. Bayındırlık işl eri genel ı;;artnamesi 
D. Fenni şartname 
E. Keşif metraj cetvelleri 
F. Projeler 
fştiyenlerin bu şart a ne ve evr3b AyJın Naııa m'i1.t.rl,i· 

ğünde görülebilir. 
3 - Eksiltme 10/I I 936 dan 30 11 9..l6 pazartesi giiı.ü sa

at 14 tc Nazillide C. müddei umumiliği odasında toplanacak 
komisyonJa yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuiile yapılacnktır. 
5 - Eksiltmeye girebilınek için isteklilerin 3359 lira 74 

kur~şluk muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesıkaları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A. Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası. 

B. Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası. 
C. Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesikası. 
6 - T cklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kad.ır komisyona getirilerek eksiltme komisyon 
reisliğine makbuz mukabilind~ verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet 3 üncü ma<ldede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfı mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak geçikmeler kabul edilmez. 

13 17 21 25 1166 
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