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Olimpiyad meş'al.::awn 
M&J'ale Berlin'Je, aitatla girifi çan 
sesleri ve top atıflarile ilan etlileceA 

Kamutay dün fevkalade bir grin yaşadı. Atatürk ve sefirler de 
müzakereleri takip ediyorlardı. Boıazlar kaaıınu lıaluıl edildi. Beşler ko~1era 

toplanacak mı? Atatürk selamlandı. Dışbakanımız -----• 
ltalya'nın hareketi Almanya'nı 

T. Rüşdü Aras beyanat verdiler.17 
hatip söz söyledi. Heyecan büyüktü. 
rBütün şehitliklerimize çelenkler konacaktır. Orduya da' 
Kamutayın selimı bildirilecektir. Heyetler seçildi. Bafba 
kan General ismet Inönü'ne müttefikan itimad edildi.." 

/,..;ltere ile deniz anlaşmamız bitti. Aras, Jngiltere'y.Jı tefekkiirlerini bildirdi. Bir 

cevabına bağlı görüni1yor. Maa 
mafih vaziyet çok ümidlidir! 

mç.ktedir. 
. halya·}a gelince: İtalya hükG 

meli dnıneyan oUiği prtlann 1'a. 
hulü hu davete icabet ed~ 

:Maamafih İtalya hilkOmeti. bu 48, 
vele icabet keyf İ) etini Almany .... 
da icabetıue talik etmit idi. At 
manyatlıın muhalefeı vuku b~ 
tlığı takdirde Lo\.arno yeni ~ 

hatip dedi iti: lnönüntle Mehmed, Dumlupınar' da l,feltmed, Anafarta'tla, Çana/ıka. 
le'tle Mehmed, her yaJe Mehmed var! Diğerleri, Orda, Atatürk, ln6ni varolaun ••• 

konferan : muhakkak 
lanacak demektir. 

Son dakika: 
M. Mıusolini 

. Roma 31 (:A. !\) Selahiyeuar 
mf'hafilde öğrenildiğine "Öre, İtal· 
yanın betler konferan11ma iıtiraki 

hakl..ınıla daha hi\'hir kar r ahn· 
onş de~ildir. \ e hu karar hiraz 
daha g cikeccktir. 

Pari~ 31 (Rıul~o) \lnı.ınra-

nın Lokam,\ bcc;lf'r konf'-'ran;ıına 
dneti iizeriu H"rı><' ·;..i ce\ap lll'k· 
lenmektedir. Muamafih im ı·t-Yıtlun 
miiebel ola ·a~ kın c:tle tahmin 
edilmektedir. Jngiliz baricilc ınilı>· 
te,arlarıadaa Sir ıloöer \ ~usiıarıo 

Roma . 31 (Radyo) 
Çiyano, bugün f ngiltere, Fransa ~ 
BeJ~ik.a lefirleıiai. kabul e&oıi 

ha\y~nın Lokarno moe'eleaini m 
kere etmek ilser' yakında topla· 
nacak olan betler koufenıa 
i lirak eılt>e ini reımen bi 
mi ıjr. . ---~~~~__..~ 

lngiliz • Sovyet 
deniz müzalterelif.f. 

Said• Başbakan, Tevfik Rüşdü Aras ve Saracoğlu, solda mualıedenin imzası hatıralarından .. 
olimpiyat milnasehetile Be>rlio 
gitmesi de bu ce\ abÜi mihhet ol-" 
mamm temin edecektir. 4-kara 31 (Huaaıt) - Kamu· 

lfl-r... fevkalade toplantlsının 
~ cıehesjgj yaptı ve Abdülhalik 
fteada•mn riyuetinde toplanarak, 

dün miDt m~ .e ~· en· 
c"Pfll ıl ~· 
miı ol'ID .......,., -ıt-' bauaaaa 
lloDUflU. Reiaicumur Atat4rk kendi 
localannda bulnnuyorlardı. Samiin 
localan çok kalabalıktı. Bo me· 
yanda şehrimizdeki bütün l!ef irler 
de hazır bulunuyorlardı. 

Meclis reisi Abdülhalik Ren· 
•Iuı.a teklifi üzerine kamutay, 
rqzupıedeki kanun lAyihalannın 
adr'ade miizakereaine karar verdi. 

Eneli Hariciye Vekilimiz Tev· 
f ik R6ftil Aru aös alarak, Mont· 
r6 nuıbv leli etrafında uzun usa· 
dıya isahat Yererek mukavelenhı 
imu....., ~.geçe• mfiukereleri, 
bmM1q ı..kleneb neticeyi anlat!ı. 

Banu mtiteakip 1 7 saylav söz 
alertk bu zafer münasebetile hü· 
ktbaetio elde ettiği muvaffakıyeli 
tebrik ettiler ve Atatürk'ün önün· 
de r~r. Bu dakika çok beye· 
eub itli. Ataıürk localannda bu· 
ı-.1.(U'lardı. Hatiplerden birinin 
tekııi'l "berine bütün kamutay 
•Y•I* kalkmıtb. 

Bnnu müteakip kanun ırntdde 
maddi! kamutaya ıın:edildi ve mev· --Bir Yugoslav 
Ga~etecisi .. 

Tiirk inkılabı 
hakkında alkışlanan 
bir konf e ans verdi .. 

lMgratl 31 (A. \) · ) ugo.slav 
pxt>ledlerinrleıı M. Cura Bukilitz:ı 
laljevada Kamili~t Tiirkiye lıak· 
lında muuffak.ıvf'lli Lir konfo· 
QJI• \ermiş yüksek ve kalabalık 
dinleyici kitlt>si karşı!lıntla Türki· 
yede -.On on yıl için } apılmış olan 

J.jlyük devrimleri anlatmıştır. 
T6rkiye'nin dıt siyasasın<lan 

lıtfhaeden konft-ramçı, hu siyasanın 
IQlhperverliğini tebarüz ettirmiş ve 
lııilhaua Kamıll Atatürk ile büyük 
Yugoelav kralı birinci Aleksandnn 
1-a;qbtl'da vukua gelen tarihi gö· 
ıo.-elıeri eınaıında temeli atılan 

'İki Taik-Yugoelay doıtluğunu bil· 
ıı.- bydetmiıtir. 

Koafenn8Çl dinleyiciler tara· 
.. •• çok alkltl••...-. 

cut 3i6 reyle ıniittefikau kabal 
edildi· Bu ını·yamla Hariciye \ t'· 

kiliıııiz Te\'f ik Rüştü Aras, hey· 
nelmjlel siva1et ve Akdeniz anlaş· 
DJUt etrdQda izahat qrdi. Bu 
m~a, knıutay aaylavlar tara· 
fJJıduı bazı takrirler verildi, ka-

mutayın şerefli, ş nlı ordnmm:a 
s ·lllm ve saygılarını sunmak üzere 
lıir heyet yollanması kararlaşıınldı. 

\yncn Dumlupın ı· ( ıl,k:ıle. 

..Aakara ve i.tanltal .ııi.dik.ler.iac 
kamutay naınıaa çelenkler kemal· 
masına da karar verildi. Kamutay· 

Fransız meb'usan meclisinde çok 
uzun süren bir müzakere celsesi. 

dan bir hey~ı hu vazifeyi göre· 
cektir. 

--Sonu 2incisahi/ede--
Bu seyaütm gayri remıt oldu· 

ğu iddia edilmttkle beraber Sir 

. Ruttii Aras'ın Beyanatt ------Ankara, .31 (A.A) 1- Ka· ArlladatJanm, numaralı beyaz kitab Mon-
mutayın bugünlcü teplantısmda B<>tazlar işi bakktnda ka· trö konferansı aleni celseleri· 
yeni boğazlar mukalesinin mü- mutaya evelce (takdim edilmiş nin zabıtnamelerinin tercüme· 
zakere ve tasvibi münasebe- olan beyaz kitab alikadar leridir. Bu iki vesika ~ 

Fransa Al manua tile Dışişleri Bakanımız Dr. devletlerle aramızda tt:ati edi· lar davamızda bütün yurdd8f"' 
• ~ Tevfik ~üştü .Ar.as aşağıdaki len noktalan ihtiva ediyordu. lann istisnasız ötedenberi gös-

1 • le nutku soylemıştır. Bu sabah takdim edilun 2 - Sonıı 6 ıncı sag/aıl11-ve span_~a ış rı. ··-·-·-·-·-·-·iı;;;;;;~~·;;d;;i·st;;~-;,;;J;;·;;;;;·J;~-;:··--·---· 
ivon ~lboş bir söylev verecek .• ikisi yere indi. Doğru ise, Fransız ha 
Muhalifler beyan.~t!~.~~~~~~!~! cephesi de lspanya'ya el uzataca 

iı;in yapılım hazırlıklara sükut ile • • • • • 

M. lvon Delbos 
Paris, 31 (Radye) Meclisi 

mehusanda, harici eiyaseı ilzeriue 
büyük hir siJaıı.i münkk:ışa haş

laouıtır. 

Bıı milnakaplarda, birçok tak· 
rirlere cevap verilecektir. Dış iş

leri bakanı M. Delboı bunlara bir 
nutuk ile mukabele edecek.tir. İlk. 
sözü takrir sahiplerinden Pol Reno 
almıştır. 

l\lumaileyb, l\I. llluın'un Fran· 
sa'nın kuvvetli olduğu ve müşterek 
tesanüd esasına iatinad ettiğini ve 
siyasetinin de aacak sulhun nıuha· 
fazasJ oldu~u» halgkındalı.ı nutkunu 
tenkit etmif ve: 

- Midafanı ıçuı aillhlanaıı 
her bNıgi bir denete 19Jl~ 

mukabele mümkün değildir. M. Asılerın bır gambotu battı. Valansiya'nın kimin elinde bul ..... 
!~~=~i;~. cibı-ıi nuıkunda ta@rilı dutu meçhuldur. Asiler zaferden, Madrid'i alacaklarından 

ıSJ>an,&wn dahili bir ihnıal bahsediyorlar. /ngiltere Cebelüttarık'a asker gönderdi. 
yüzünden ikiye aynlması Fransa· 
mn emniyetini bozacak bir •aziyet 
ihda!I ('rlehilir. 

M. Blum ııulh iı:in ,çahıı!lt'a~nı 

vadetmiştir; Almanya da bu haki
kati anlamı•tır, sanı) onını. Bunun 
için Lir an C\ el hir uılaı;ım.ı ... ı,Jt· 

etmeliyiz. ılı·ınişıir. 

Hıınıl:ın ı;ıonr.ı M. '\l,ırg• ıı 11\'z 

ahnı~ \f' lıurbm mf'~·urn hir i~ o'· 
dıı~ııuıı ııö) lt•ıni~ \I' ullı iı;in ı • 

lıiimak. laı11n~elılıgioi il ·ri .. iıı · 
mti:;ıilr. 

\1. \far .. en: 

\lın.ıu~ ıı'ııııı ,ırk.ı ılof.rtı 

t uwllcı i lıih iil..ıür; garb c•ı blıf'~İn· 

de ımlperligi: hakiki :uldl"dilelıilir. 
F'okat "arlı ('(•blıcsidılı• de hıırh 

tı 

kol:l} bir iş ~eklıni ııhrsu, \llZi) l't 
hemeıı ale) lıinıizr: <ltinccl'ktir. De· 

miştir. 

Mü~yü Leperi, halynnın .\l· 
manya ile ıuüttehit bir siyaset ta
kibett~ine nazarı dikkati celbet· 
miş \c Dauzig me~"elesinin bal ve 
son şeklini de izah ctmif; mazi.y 

talhik eden tecaviizlt-ri hoş 
rek yanıLn tecavüzlerine nıanı ol 
mak lüzumunu söylem.ittir· 

Müzakerat deuam etmektedir. 
Şimdi M. Berjeri aoz almıotır. l\lü· 
zakeratın gece de devam edeceği 
aaıulmrkta iae de, cumartesi veya 
puarteaiae taliki de mubtemeldiı. 

Oran. 31 (A • .\.) - Sarduııya'dan 
Fas'a gitmekte olan tlç motörlü altı 
İtalyan tayyareıinden biri N eıııoun 
civamlda dltm1lftir. ıki 61ö •e ö~ 

Sağda tbiler açık arazide harelcatta, solda hiildmet 
tara/ttUı miisellih genç 6ir /cız •• 

yaralı .vardır. Tayyarede bet mit. tayyaresinin pilotu, Sardunya'dan 
ralyöz bulunmuştur. Tayyarelerden Me!ila şimalinde Uin Mudor•da 
biri de Oran civarında yere inme· bir vazife görmek üzere aynlmq 
ğe mecbur olmuş, diğeri de l\lou· olduğunu beyan etmiştir. 
lo?y~ nehri mansabında yere in· Tayyare haaara upmamıftll'. 
mııtır. Montekarlo, 31 (Radyo) - C.: 

Rahat, 31 (A.A)- Bmızini tü· zeteciler lapaoya'nııı sabık .kabüle 
k.en.miı olduğundan dolayı Mou· reisi M. Mon'yı görmek \'e ~n· 
louya nehrinin manaabına mecburi diainden miilAkat almak iıtemitler.. 

~ karaya inmiı olmı halyaa -Sonıı 3 neli Sllff.ı.-
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FIK~ ~ri~z ~~r GününJ~e~lg~r_a_f~H~a_b_~_r_l_e_r~i~ 
Etrafı kalın dn·arla çcuili şu erik ağacıııın allında, kimbilir kaç A •• k ı b l' • ıHabeŞ 

<lefa arkacfa~Jarıma masal SÖ}}edim. Şu (,'İlin yanındaki odanın pencere· tatur stan u a geçıyor 
sinden babam bize bakar; fazla gürülLü yaplığımız1 duyduğu zuman camı . • çetel er·ı 
tıkırdatırdı. Şcrlok Holmes'lerle kucak kucağa yatan Terkibibend ve 

Terciihendlerim, Mecmuai Ebuzziya'larım hep bu, kanadı kopmuş dola- F ç k k f e ' 
hın içinde dururdu. 1~te, bitişiğinıizcleki ku mektebinin bahçesini sey· a ma te tışte 0 

• 

retmak için, tam şu dtHmıı'şu kö~csinde delik uçnu~tım. Delik ayniyle • •• Adis.Ababa'ya 
duruyordu. Gözümü oraya };ne yerleştiı·dim. Tekrar mektebin bahçesine nasıl saldırdılar? 
baktım: Ne bahçeden ne de mektepten eser "ardı. Kol'a yirmi yıl, mek- - - --.. ----·-·----
tehi de, bahçeyi de ortadan süpürmüştü. Mı / 1ı• B -1 d • 1 T Tı 
insan oğlu, yalnız canlılara değil, cansızlara mesela eve, halıya. yastığa, areşa ' mroz ve ozca aaayı gez ı. "e rnaz- Adis-Ababa, 31 (Radyo)

Neşredi\en resmi bir tebliğe 
göre 28 Temmuz gecesi Ha
beş'ler Ras Kassa'nın hakim 
bulunduğu yerlerden Adis· 
Ababa'ya bir taarruza teşeb· 
büs etmişlerdir. Bu taarruzu 
yapanlar, ilk tüfek sesile bü
tün Adis·Ababa Habeşleri
ninde koşarak kendilerine il
tihak edeceklerini sanmışlardır. 

kitaba. ağaca vcsair eşyaya da gönül veriyor. Denebilir ki, canlılar anl'ak tepe muhrı•bt• ,·ıe ;Stanbul'a JO,.n _Ju••. 
ı:ansızlarla l'anlılıklannı biliyorlar. Yıllardanberi içinde oturduğuııuı ev, .l ~ aı Ui 
artık sizin akrabanız gibi birşey oluyor. Epiy Lir ayrılıktan :-ıonra onu 
ziyarete gittiğiniz zaman; odalar, sofalar, dolaplar, raflar, ağaı:lar hemen 
sizi karşılıyorlar; sizinle konuşu) orlar. Kız yahlll erkek kar<le~inizin dü
ğiinl~rindeıı hatıralar söyliycn 9u salon, anneniziıı iildüğü bu oda, hayal
lerinizin c rarilc örtülü bu tavan. la' andaki ) arıklar, çiviler, dı varJaki 
boyalar.. hunlar hep etinizden ,. t~ kemiklerinizden yapılnııe ,.,. sizclen 
kopnıu~ parçalar gibi güzlerinizin öniine dikiliyorlar. 

Bir seyahat dolayısilc, geçenlerde ben de böyle bir evin i<;ini do· 
la:-tım. Ba.tıı anlattığım gibi, evin her tarafından kulaklar:ma seı.lcr hü· 
('Um etmeye haşladı. Du ev benim tarihimdi. Canlı, küçük hir tarih. 
J,fıkin çok . evdiğiın ye~il renkli tavauıu tahtaları ı.ökülmüştü. Pencere 
l'amlan kırıktı. .Ne odalardan. ne çok sewliğim küçük dolaplardan, ne 
dolambaçlı ıııeı·di"enlcnlcn bayır kalınışıı! 

İt;iındeıı hirşeyin göçtüğünü sandım. Yıkık dıvarlara bakmıya cesaret 

-----·-----Ankara, 31 (Hususi muhabirimizden) - Kamutay müzakerelerini takip buyuran Reisicumur 
Kamal Atatürk, pazar günü lstanbul'a harekt edeceklerdir. 

Çanakkale, 31 (Hususi muhabirimizden) - Mareşal Fevzi Çakmak, bugün beraberinde Ça
nakkale Valisi Nizamiddin, General Fahriddin Altay ve maiyeti erkanı ile lmroz ve Bozca 
adaya giderek kıtaatı teftiş etmişlerdir. 

Mareşal, berberlerindeki zevatla birlikle saat beşte Çanakkale'ye dönmüşler ve Mecidiye 
kruvazöründe atılan toplarla selamlanmışlardır. Binlerce halk, rıhtımda Mareşalt alkışlamışttr. 

Fevzi Çakmak Çanakkale'de bir müddet istirahattan sonra Tınaztepe muhribi ile fstanbul'a 
hareket etmışlerdir. . 

fstanbul, 31 (Hususi muhabirimizden) Mareşal Fevzi Çakmak bugün Tınaztepe torpido 
muhrinbi ile şehrimize geldi. 

~~---~~----........ +-+ ...... ~ .. ----~-~---~-cdeıniyor<lum. O dıvarlar ki Üzerleri gemi, at, eşek, tren resimleriyle • 

lın~tan başa doluydu. Kendimi avluya güç atabildim. Gözlerim yaşhydı. Ankara - Is· lngiltere'nin Sov
yetlere a.;tığı kredi 

Hücum e<Jenlere, Ras Hailo 
ve Ras Gebede'nin kuman
dasında üç kuvvetli Adis-Aba
ba'lı çete ltalyan askerlerile 
birlikte saldırmışlardır. 

Mütecavizler ile bu kuv· 
vetler arasında büyük bir 
müsademe olmuş ve müteca· 
vizler binden fazla maktül 
bırakarak kaçmışlardır. 

Babamın öldüğü gün de, Len böyle ıstırap çekmiştim. 

Şüphe iz eşyalar, zamanla hislerimizin ve heyec.anlanınızın ltahları tanbul arasın
oluyorlar. Bu kahlar cansızlıktan çıkıp arlık canlanıyorlar. Ben eşyaları 

_can_ıı_hi_Hy_·o_ru_n_ı. ___ --========:....------ da yeni bir hat .. 

Kamutay fevkalS- ıoo kilometreye ka-

d b• •• d dar uzatılarak seya-1 

e ır gun yaşa ı. hat 8 saate inecektir 1 

-----------
• -Başı 1 inci sahi/ede

Bu Lerberler ve tekaiitler hak· 

lun<lakı' kanunların miizakeresi ta· 

kip .. tli · ye en sonra Başvekiliınfa ,,, 
İsmet İnönü söz alarak hüküınetin 

dilek Ye maksatlarlnı anlaltl~ iti-• 

mad re)İ İhtedi. Kamutay mütte· 

fikan itimat beyan etti. 

Ankara, 31 (Hususi) -
Kamutayın dünkü toplanhsı 
tarıhi celsenin bütün heyecan 
ve hararetini taşıyordu. Muh· 
telif hatipler söz aldılar. 

Bu meyanda bir saylavımız 
harbı umumi içinde Atatürkün 

yaptığı Çanakkale müdafaa
mizı canlı bir surette tebarüz 

ettirdikten sonra bütün dün
yanın tadil teklifimizi kabul 

etmesinin, hukuku düvel kai
delerinden değil, dahili man· 

zarası itibarile birçok millet
lerin mahrum bulundukları 

huzur ve sükunu ve vahdeti 
nefsinde toplanmış olmasın· 

dan, memleket müdafaası için 
askeri ve idari bütün tedbir

leri esasen almış bulunmasın· 
ve nihayet tuahhütlerine olan 

sadakatinden, birçok dostluk
lar ve ittifatClar temin etmiş 

olmasından ileri geldiğini söy
ledikten sonra, izahatına çok 

veciz bir şekilde devam etmiş 
ve sözlerini şu suretle bitir· 
miştir: 

- Ne mutlu Türk olana! 
Bu cümle, kamutayda hara-

retli alkışlarla karşılanmıştır. 
Diğer bir saylavımız, duyduğu 
heyecanı anlattıktan sonra, bir 
yükselişin verdiği nefes darlı
ğından çok uzak olarak Türk 
milletinin çok yükseklere çık· 
makta olduğunu, . askeri zafer
lerimizi, içtimai, siyasi zafer
lerimizin takib ettiğini, dün
yada hiçbir millete nasib ol· 
mıgacak medeni, içtimai inkı
laplar başardığımızı söylemiş, 

- Bu milletten daha bü
yük millet yoktur! 

Diye bağırmıştır. Bunu mü· 
teakib Türk milletinin önünde 
Atatürk'ü, İsmet fnönü'nü se
lamlamı~1ır. Diğer bir hatib, 
Çanakkale'nin coğrafi ve ta-

rihi büyük ehemmiyetini Ata· 
türk'ün orada düşman donan
ma ve kuvvetlerine emsali bu
lunmaz darbeyi nasıl vurdu-

" ğunu anlattıktad sonra hüla-
'!atan demi_ştir ki: 

- Bundan dolayıdır ki Lo
zanda, İngiltere Çanakkale' de 

bu gayri askeri mıntakayı ih
dasta israr etmişti. Fakat bi-

zim ruhumuz ve kalbimiz, Ça
nakkale' deki şehitlerimizin te-

miz ruhlarını tatmin etmek 
isterdi. Nihayet dünyanın va-

ziyeti vehamet kesbetti ve o 
kadar mühim hadiseler oldu ki 

biz orasını artık açık bıraka· 
mazdık. O mukaddes ruhları 

yalnız bırakamazdık. Yurdu 
müdafaa ıçın Çanakkale'ye 

hakim olmak isterdik. Ne 
mutlu ki, zekası ve dehası ta

rihe yazılan Atatiirk'ün irşadı 
ve onun yüksek arkadaşı is
met İnönü,nün dirayetli ida
resi ve herkese numunei em
sal olabilecek ve mahirane 
şekilde siyasetimizi idare eden 
Rüştü Aras ve arkadaşlarının 
gayretile bunu elde ettik. 
Montrö bizim için çok büyük 
bir muvaffakiyet olmakla be
raber ayni zamanda arsıulusal 
bir hadisedir. Çünkü sulh ile 
alakadardır. Çanakkale'ye aid 

askeri ve dipiomatik zaferimiz 
tarihe altın harflerle yazıla
caktır. 

Hatip bunu müteakip, ln
giltere'nin Çanakkale' deki ölü-

ler abidesine bir milyon ln
giliz liras1 sarfettiğini, bizim 

de aziz şehitlerimizin büyük
lüğü ile münasip ve muazzam 

bir abide yapmaklığımızı tek
lif eylemiştir. 

Diğer bir saylavımız, 
- Birbirimizi, büyük zafer 

bayramımız için kutlulıyahm. 
Milli zaferimizin bayramı mü
barek olsun ! 

Cümlesile söze başlamış ve 
Türk milletinin yeni harici 

siyasetindeki an' anayı tebarüz 
ettirdikten sonra Türk tarihini 
zaferle dolduran Mehmetçiğin 
yüksek hüviyetini temiz ruhu-

lstanbul, 31 (Hususi muha· 

birimizden) - Nafıa Vekale

tinin Ankara ile İstanbul ara

sında yeni bir demiryolu inşa

sını tetkik etmekte olduğu 

bildiriliyor. 

Yeni demiryolu, Adapazarı, 

Düzce, Yol ve Kızılcahamam 

üzerinden olacaktır. Bu suretle 

İstanbul · Ankara arasında 
iki hat olacak ve yeni yol 

yüz kilometre daha kısa oldu

ğund~n seyahat müddeti sekiz 
saate inecektir. 

nu anlatan çok müheyyiç bir 
beyanat yapmış, 

lnönü'nde Mehmet vardır. 
Dumlupınar' da Mehmet var

dır. Çanakkale'de, Anafarta'da 
Mehmet vardır. Bu memleke-

tin havasında Mehmet vardır. 
Her yerde Mehmed'in ruhu 

vardır. Arslan, dinç, şerefli. 

kudretli Mehmet ! .. 
Dedikten sonra, haklı bir 

davanın kazanılmamasına im

kan bulunmadığınıt ancak onu 

tahakkuk ettirebilecek kuvvetli 
bir idare mevcudiyetinin şart 

olduğunu, Nitekim tarihimizde 

Türk askerinin kazandığı bu 
kadar zaferlerin neticesinden 

eski osmanlı idaresinin istifa· 
de edemediğini anlattı Ata-

türk'ün oynadığı muazzam ve 
tarihi büyük rolü veciz bir şe-

kilde tebarüz ettirdi, şiddetle 

alkışlandı. Hatipler arasında 

söz alan lzmir saylavı Benal 
Nevzad'da, Türk milletinin 
duyduğu iftihar ve şükranları 
kayt ile Türk çocuklarının ya
rın tarihimizi okurken bu asır
da yaşıyanların saadetlerine 
imreneceklerini söyledi. 

- Bizi bu saadete eriştiren 
Cumuriyet var olsunt ordu 
var olsun, Atatürk var olsun, 
onun değerli arkadaşı ismet 
lnönü var olsun! 

Dedi. 
Diğer bir hatibde söz ala

rak, eski Osmanlı idaresinin 
hacaletlerini hatırlatarak, bu
günkü muvaffakıyet ve zafer· 

·------ Bunların başında Abono 
Petro, yani Dessiye'nin baş 
papazı vardı. Kendisi İtalyan 
düşmanlığı ile maruftur. 

Bu, siyasi, iktısadi ve kültürel 
münasebetlere doğru adımdır. ltalyan tayyareleri de bu 

mütecavizlere bombalar at

mıştır. 
Londra, 30 (A.A) - Yeni 

İngiltere-Sovyet ticaret itilaf· 
namesi projesi dün avam ka
marasına tevdi edilmiştir. · 

Moskova, 31 (A.A) - 18 
Temmuzda Londra'da Sovyet
ler birliği ticaret mümessili 
M. Ozerski'le lngiliz kredi ve 
ihracat dairesi direktörü M. 
Mikson arasında mektuplar 
teali edilmek suretile lngilte
re'nin Sövyetler birliğine beş 
yıl müddetle ve yüzde beş 
buçuk faizle on milyon İngiliz 
liralık bir kredi açması hak
kında bir anlaşma vücude ge
tirilmiştir. 

!erimizin ehemmiyet ve kıy
metini daha iyi anlıyabilece

ğimizi, Montrö zaferinin tarihi, 
siyasi manasının büyük oldu
ğunu , çünkü Çanakkale'nin 
bütün dünya için siyasi, ik
tısadl, askeri bir mes' ele ma
hiyeti taşıdığım anlattıktan 

sonra, Çanakkale askeri za
ferini, umumi harbın netice
lerini, daha sonra İsmet f n
önü'nün ince zekası ile idare 
edilen Lozan muahedesinin 
boğazlara ait ahkamını niçin 
kabul etmiş olduğumuzu, yur· 

dumuzun müdafaası üzerinde 
bütün kıskançltğını muhafaza 

eden hükumetimizin bilahara 
dünya vaziyeti karşısında bu 

işi cezri surette halletmek lü
zumunu duyduğunu ve bu 

maksatla Montrö konferensını 
içtimaa çağırdığını söyliyerek 

bunun içinde hakkına güvenen 
bir millet olarak, muahedeyi 
tanımış olanlarla beraber bu 
ciheti konuşmak cihetine git
tiğini söylemiş, Atatürkün, 
ismet İnönünün rollerini . ha
riciyemizin muvaffakıyetlerini 
anlatmış, orduyu selamlamıştır. 

Ankara, 31 (A.A) - Bo
ğaılar mukavelenamesi Biiyük 

Millet Meclisinde reye kon
duktan sonra mecliste bulu
nan Sovyet maslahatgüzarı 
hükumeti namına hariciye ve
kili Tevfik Rüştü Aras' ı teb
rik etmiş ve Sovyet hükume
tinin de boğazlar mukavele
namesini tasdik etmiş olduğu
nu resmen tebliğ etmiştir. 

Bu kredile Sovyetler birli· 
ğinin 1 Ağustos 1936 dan 30 
Eylı1l 1937 e kadar Sovyet'le
rin fngiltere'ye verecekleri si
parişlerin bedeli peşin olarak 
ödenecektir. 

Moskova, 31 (A.A) - Ha
rici ticaret halk komiseri M. 
Rozengolz Pravada gazetesine 
verdiği beyanatta ezcümle de
miştir ki: 

- Yakında imza edilmiş 

olan İngiliz - Sovyet kredi an
laşmasının iki büyük memle
ket arasında ekonomik, siya
sal ve kültürel münasebetlerin 
takviyesi yolunda bir makale 
teşkil edeceğini ümit etmek iste· 
rim. Yeni kredi anlaşması Sovyet 
hükumetinin sulh siyasetinin 
umumi mahiyette tamamen uy
gun olan bir Sovyetler birliği 
İngiltere ekonomik anlaşması
na doğru atılmış bir adımdır. 

Adis-Ababa' da sükun bo
zulmamıştır. 

Denizli borsasında 
Denizli, (Hususi) - Şehri

miz borsa idare heyeti üyele· 
rinin intihap günlerinin bitmesi 
hasabile yeni intihap yapıla· 
rak tüccardan Rasim sürücü, 
Fehmi Cillov, Osman Merzeci, 

Ali Karabacak, Osman Mes· 
tan oğlu, Nazmi Tosun, Ömer 
Mazıoğlu idare heyetine seçil
mişlerdir. 

Terfi eden memurlar 
Posta ve telgraf memurla

rının terfilerine dair iki liste· 
nin şehrimiz posta ve telgraf 
başmüdürlüğüne geldiği haber 
alınmıştır. Diğer memurlara 
aid listeler de bugünlerde ge· 

lecektir. 

lngiltere kabine
sinde tadilat oldu 
Londra, 31 (A.A) - Kabinede esaslı nezaretlere dokunul

mamak ve kabinenın milli siyaset istikametinde bir guna de
ğişiklik yapılmamak üzere bazı tadilat icra edildiği resmen 
bildirilmiştir. Bu tadilat kabine erkanından bazıları için nor· 
mal bir terfi mahiyetindedir. 

Ziraat nezareti parlamento müsteşarı M. Robertsham teka
üt nazırı , müstemlekat nezareti müsteşarı Lord Plymouth ge· 
çenlerde nafıa nazırı tayin edilmiş olan Lord Stanhpe'un ye· 
rine hariciye müsteşan olmuşlardır. 

Halihazırda terbiye nezareti parlamento müsteşarı olan Lord 
Della Marr müstemlekat nezareti müsteşarı, Lord Eversham 
Ziraat Nezareti Parlamento Müsteşarı, Sıhhiye Nezareti 
müsteşarı M. Goofffrey Shakespeare terbiye Nezareti 
müstc-sarı, Tekaüd Nazırı M. Hudson, Sıhhiye Nezareti parla
ment ) .. müsteşarı tayin olunmuşlardır. Bu tadilat 1 Eylülde 
katiyet kesbedecektir. ,. 

8 Ağustos cumartesi akşamı 

Şehir Gazinosunda 

Göztepe Spor Kulübü 
Senelik Gardenpartisi 

Fevkalade olarak yapılacaktır. -
Geçen sene Güzelyalı'da verilen bu gardenparti çok bü

yük bir rağbet ve memnuniyet kazanmış idi. Bu seneki ·ha
zırlıklarda azami fedakarlıklar gösterilmiştir. Muvaffakıyet 
daha büyük olacaktır. , ................................. .. 
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Birinci Fransova urfanda incirler Tavas'ta misli az görül
TARiHi TEFRİKA BÜYÜK -------------

52 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu Mia tahsil bazı tedbirler alın-
A ee ee 

FTansova, dilber Fransovaz'ın karşısında 
mağlüb düşmekten kendini alamadı! 

masını zarurı goruyor. 

Bütün hiddetine rağmen, kilitiedikten sonra, bütün şuh· 
kral Fransova, sadık kalan luğHc kralın boynuna sarı· 
Bonnive'ye karşı adil olmak larak: 
mecburiyetindeydi. - Ah .. Sir .. Dedi. Aklımda 

Bu adam, en büyük harp- hep sizdiniz!. 
larda, en büyük tehlikeler ara· Fakat kral, bunlara kulak 
sında yanından ayrılmamış bir asmadan etrafı dikkatle tetkik 
kahramandı. Şarlken'in vere- ediyordu. Ve bir köşede, iri, 
ceği bütün hazinelerine, kral- yarı şarab dolu bir kap 
ların teklif edecekleri en gü- gördü. 
zel kızlanna rağmen bu adamı E,vet; Bonnive Alman usulü 
sadakattan ayırmak mümkün şarab içmesini çok severdi! 
değildi! Fakat .. Dilber bir ka· Kral Fransova: 
dm yüzünden, kendisile rakib - Madam, elinizi öperim. 
mevkiine düşmüştü! Beni mükemmel surette P.tlat· 

Milano'yu muhasara eden tığmızı haber aldım. Z 
ordu, kış hasebile büyük müş· ranızıyc nere sakladığını 
külat içindeydi. Topları çeken da söyler misiniz?. 
kuvvetli atların çoğu ölmüş, Dedi. 
lsviçre'li askerler aylık alma- . Fransovaz, şakalar, şuhluk-
dıkları için Lotrek bozgununa larla inkar etti ve hiyanetlikle 
sebeb olmuşlardı. itham edilen her güzel kadın 

Bonnive hemen krala koş· gibi binbir yeminle sadakat ve 
muş ve: sevôasını temine çalıştı. 

- Sir, çabuk imdad ve Fransova, güzel kadına söz· 
para yetiştiriniz. Çünkü impa- !erine inanmadan bakıyordu. 
ratorluk kuvvetleri Fransa' dan Yalan söylerken de güzeldi, 
yardımın geç geleceğini bili· hem de çok güzeldi bu kadın! 
yorlarl Demişti. Bu kadınla her ne şekilde 

Birinci F ransova: olursa olsun yaşamak, zararlı 
- Dostum.. Dedi. Yarın bir iş olmıyacaktı! Bu kadın 

Dün Germencikten şu mek· 
tubu aldık: 

lzmir'de Anadolu gaze
tesi vasıtasile Türk of is, ti
caret odası ve alakadar 
makamların dikkat nazarına 

Biz incir müstahsillerini ala
kadar eden aşağıdaki yazımın 
kıymetli gazetenizde yer bu
lacağını ümit eder ve şimdi· 
den teşekkür ve minnettarlı· 
ğımızı sunarız. 

İncir Ege'nin en bereketli 
ve mübarek mahsulüdür. Bu 
mübarek mahsulün ağacını 
ıyı bakarak, meyva haline 
.r1 ·idiğinde iyi, temiz ve müm· 

a kün olduğu kadar fenni bil
gilere istinaden itina ile ku
~ııtularak iyi para etmesi için 
lzmir' e göndermemize rağmen 
orada maalesef lazım olan 
ehemmiyet verilmiyerek biz 
müstahsillerin binbir emeği 
mukabilinde meydana gelen 
bu mübarek .mahsulümüz çok 
ucuza satılmaktadır. Buna kar· 
şı alınması icabeden bazı ted· 
birler şimdiden nazarı itibara 
alınarak tatbik edilirse hem 
ız..ahsulümüzün para etmesi 
hem de hariçteki süri.imünün 
bir kat daha artırılması im
kanı elde edilmiş olur. 

size dörtyüz silahşör verece· bilhassa zevk ve muhabbet 
ğim. fsviçre' den de altı bin as- için yaratılmıştı. 
ker sevkini lemin ediyorum. F ransovaz, kralın kafi de-
Par&ya gelince: Tacımı rehin recede yumuşadığını hisset. 
vereyim, beraber götürünüz!. mekte geç kalmadı ve bir 

- Sir, ben yarın erkenden şeytan veya bir melek gibi 
gidiyorum! kralı çıplak kolları arasında 

- Pekala.. Herşey yoluna daha fazla sıkarak; 
konacaktır. - Yaramaz.. Dedi. Bana 

Kral, Bluaz'ın karanlık so
kaklarında, kışın ve gecenin 
sovuğu içinde kendi kendine: 

- Vakıa benim sevdiğip1i 
elimden almakla bana kötülük 
etti: fakat bunun acısını çok 
mükemmel bir asker olmakla 
beraber fazlasile çıkarmıştır! 
Derneğe mecbur kaldı. 

Ve, Fransovaz'a karşı hid· 
detinin de geçmek üzere oldu
ğunu hissetti. 

Ah bu kadınlar ... Bu kadın 
kalbi denilen esrarengiz şey .. 
Krallara karşı bile, kalplerinin 
garib hislerini dinlerler!. Hal
buki F ransova, bu güzel ka· 
dmı validei kraliy~, hemşiresi 
Margrit'c karşı müdafaada ne 
kadar güçlükler çekmişti. Yal
nız kraliçe Fransovaz hakkın
da hiçbir şey söylememişti. 
Fakat zamanın en büyük ge· 
mısı denize indirildiği zaman, 
kral birinci Fransova bu ge· 
miye "Büyük Fransovaz,, is· 
mini verdiği vakit, kraliçenın 
de müteessir olduğu hissedil
mişti. 

Ah bu kadınlar... Kralları 
pekçok isterler, fakat hiçbir 
zaman sevmezleri Krallara karşı 
en büyük meclubiyet gösteren 
en güzel kadınlar, nihayet bir 
içoğlanı veya kapı hizmetçi
sine teslim olmaktan kendile· 
rini menedemezlcr! 

Nihayet Fransova da: 
-- Eh .. Dedi. Biz de kral 

olalım. krallar gibi hareket 
edelim .. 

Ve, Fransovaz'ın kapısı önü· 
ne geldiğini farkeder gibi ol· 
du, kapıya vurdu. 

içeride telaşlı gürültüler ol
du. Kapının küçük pençeresi 
açıldı, sonra asıl kapıyı bizzat 
F ransovaz açtı. 

F ransovaz, kapıyı yeniden 

inanmıyorsun hala.. Ben, bir 
kraliçe, gecelerinizin kraliçesi 
sıfatile bu şüpheleri zihniniz· 
den çıkarmanızı emrediyorum! 

Kadın, bütün güzelliğile kralı 
kendine celb ve cezbediyordu. 
Hem .. Bu kadının sözlerine 
inanmamak için ne gibi bir 
sebeb vardı? Bonnivc övün
meği seven bir adamdı; gene 
böyle hare!:et etmediği ne 
belliydi?. 

-Sonu var-

Tehdit mektubu 
Göndermiş! 

Atmış, tutmuş am
ma şimdi hapisanede 

Denizli, (Hususi) - Birkaç. 
gün evel şehrimiz zenginlerin
den ve tanınmış ailelerinden 
Tavas'lı oğlu Mustafa Tavas'ta 
sokak kapısının aralığına sı· 
kıştırılmış olan bir zarf mu
maileyh tarafından :saba_hleyin 
görülerek açılmıştır. imzası 
bulunmıyan bu kağıtta kendi
sinden miihimce bir para is· 
tenilmekte ve Sefa kır 3tha· 
ne inin hclasındaki bey.'.!L :ner· 
mer altına bırakılması, polise 
haber verildiği takdirde ken· 
disinin defaatle hapisaneye 
girmiş çıkmış, hiçbir şeyden 
korkmaz bir adam olduğun· 
dan neticenin vahim ve hatta 
kırk, elli bin liraya mal ola
cağı yazılmakta imiş. Mus· 
tafa Tavas, bu kağıdı doğruca 
Emniyet memurluğuna tevdi 
etmiştir. 

Emniyet memurumuzca ter· 
tip edilen mahirane bir tu
zakla yirmi dört saat zarfında 
bu cür' etkar herif, cürınümeş· 
hut halinde polisin eline dü
şerek fiilini itiraf etmiş iı. 

incir ilk yetiştiğinde İzmire 
turfanda namile gelir ve ilk 
olarak bu mahsul işlenerek 
Avrupa'ya ihraç edilir. Aşağı· 
daki görülecek sebeplerden 
dolayıdır ki bu turfandanın 
satış ve sevki şekli pem mah· 
sulümüzün ilk pazarda daha 
para etmemesini ve hem de 
bu ilk mahsulün Avrupa'ya 
ihracında mahsul aleyhine bir 
fikir husule gelmesini mucip 
olmaktadır. Çünkü turfanda 
namile hazırlanan ilk incirler 
her istasyonda toplanarak iz. 
mire bir günde sevkedileceği 
için incirin tamamile kuruma· 
sını beklemeden yaşını, kuş 
dokunmuşunu, yarığını, kav-
ruğunu hepsini toplıyarak çu· 
vallara doldurulup İzmir'e 
sevkedilmektedirler. Mahsul· 
deki kanaat -ki doğrudur· iz· 
mire inen ilk mahsul yani 
turfanda, iyi de olsa ayni fi· 
ate satılacaktır. Kötii ile iyi 
arasında fiat farkı olsa bile 
pek azdır. Bu itibarla itina 
ile seçip hazırladığı iyi malın 
değeri verilmediğinden ilk 
mahsulü bu şekilde gönderir. 
Halbuki turfanda olarak izmi
re inen bu ilk mahsulün de 
iyisine iyi fiat kötüsüne daha 
aşağı fiat verilse hiç şüphe· 
sız r. ··fanda mahsulü de 
iyi seçi]< .ek ve temiz olarak 
lzmir'e gönderilir ki, bundan 
hem müstahsil istifade eder 
hem de ilk ihracında mahsul 
da iyi bir reklama mazhar 

olur. 
Bundan iki sene evel tur-

fandanın fiatini tesbit etmek -Yapılan tahkikatta fil~aki~a 
bu cür'etkarın müteaddıt sır· 
kat ve buna benzer suçlardan 
dolayı hapse girmiş, çıkmış, 
Tavas kalasının Samanlık ma· 
hallesinden Bahçeli Fatma 
beslemesi namile maruf 325 
doğumlu Mehmet oğlu Şeref 
olduğu anlaşılmış ve Müddei
umumilikçe derhal tevkif mü
zekkeresi kesilerek hapisaneye 
gönderilmiştir. 

için lzmir borsasında toplanan 
tüccarlar arasında muhterem 
bir Türk ihracatçısı bu malına 
göre fiat mes' elesini müdafaa 
ederken. turfanda namile ge· 
len malların içinde onbeş ku· 
ruşluk mallar da·vardır, bina
enaleyh mahsulü görerek ve 
değerini vererek alalım, çünkü 
kötü mallarm fiatine bu iyi 
malların da ucuza gitmesi 
doğru değildir, demişti. Hal
buki toplantıda bulunan bir
kaç büyük komisyoncu tücca· 
r:mız -ki bu zevat her zaman 
müstahsilin hukukunu müda
faa ettiklerini söylemektedir
ler • kendilerine gelen düşük 
mıntakalara ait incirlerin fiat
lerinin diğer iyi mallara na· 
zaran aşağı olacağını düşüııe
rek bu şe'kle yanaşmamışlar 

ve maalesef fiat te her za
manki gibi düşük tesbit edil
mişti. Geçen sene de ayni va· 
ziyct devam etmiştir. 

Binaenaleyh, turfanda mah
suliinün temiz olması, iyi se
çilerek ayrılması ve güzel 
kurutulması için piyasaya ge· 
lecek turfandanın, malın ne· 
vine göre fiat bulacağını ve 
kötü mal geldiği takdirde aşa· 
ğı fiate satılacağını .şimdiden 

müstahsile-, alakadarlar ilan 
ederlerse, turfanda mahsulü 
çok temiz, kuru ve nefis ola
rak gelir ve ümit ederim; ha· 
kiki kıymeti olan fiati de bu
lur ve Avrupa'ya ihracında da 
malımızın nefaseti ve temiz
liği yüzünden daha ilk anda 
iyi ve müsait taleplerle karşı· 
laşmz. 

Turfanda mahsulü lzmir'e 
bir günde indiğinden her is· 
tasyonda toplanan mallar tes· 
bit edilen bir günde İzmir' e 
sevkedilir. Halbuki tesbit edi-
len güne kadar toplanan ve 
sevkedilen miktarın azlığı veya 
çokluğu fiat üzerinde büyük 
amil olmaktadır. Hatta fazla 
mahsul geldiği takdirde ilk 
günkü satışa dahil olmıyan 
mallar ekseriyetle bir veya 
iki gün sonra iki kuruş kadar 
aşağı satılmaktadır. Bu fiat 
<lüşkünlüğiine mani olmak 
ve gelen malı da na.ısız sat· 
mak için lzmir' e indirilecek 
turfanda miktarının pek fazla 
olmaması lazımdır. Bu da pi
yasaya ihtiyaçtan fazla tur· 
fanda getirmemekle kabil olur. 

Turfandanın gelmesine 15 
18 gün kaldığından alakadar 
makamların şimdiden harekete 
geçmesini ve biz müstahsille
rin hukukunu koruyacak ted
birlerin alınmasını sonsuz say
gılarımızla yalvarırız. 
Germencik müstahsilleri namına 
H. Mustafa Ali Mahmud 

Ondülasyon 
makineleri 

Sıhhat Vekaleti, alakadar· 
lara gönderdiği bir tamimle 
elektrikten başka bütün on
dülasyon usullerinin menedil· 
diğini bildirmiştir. Elektriksiz 
ondülasyonlarda kullanılan ve 
yüzde 2 nisbctinde süblime 
ile sani klorzcybakı ihtiva eden 
zehirli mahlülün de tıbbi miis
tahzerattan addedildiği ve 
müsaadesiz olarak piyasaya 
çıkartılmaması için icabeden 
tedbirlerin alınması ayrıca bil
dirilmiştir. 

mi.iş bir cinayet. 
13 yaşında bir çocuğu, parasını alıp ırzına 
geçtikten sonra vahşiyane şekilde öldür
düler, üs tüne beygir semerini kapattılar. 

Tavastan yazılıyor: Tavasın 
Kızılca köyünden Sertoğlu 
Süleyman çavuş, Tavasın Barza 
mıntakası köyleri sigara ba
yiidir. lnhisarlar idaresinden 
aldığı siğaralan köylerde sa· 
tarak paralarını tahsil için on 
üç yaşlarındaki oğlu Musta· 
fayı Nikfer köyüne gönder· 
miştir. 

Nikferle Kızılca köyü arası 
iki saattır ve ayni zamanda 
bu iki köyün arasında bir de 
Ovacık köyü bulunmaktadır. 

Mustafa, Nikfer köyünde 
ışını bitirdikten ve sattığı 
sigara paraları olan yetmiş 

lirayı cebine koyduktan sonra 
Temmuzun 23 cü Perşemb

0

e 
günü saat on yedi raddele· 

rinde hayvanına bineı ek :Kı
zılcaya gitmek üzere yola çık
mıştır. Nikfer ile Ovacık köyü 
arasında mezarlık yanların· 
daki derede eşhası meçhule 
tarafından Mustafa'nın yolu 
kesilerek ilk önce bu yavru
nun ırzı paymal ve yetmiş lira 
parası da gasbedilmiştir. Son· 
ra tabanca ve bıçakla muhtelif 
yerlerinden yaralanarak pek 
feci bir surette öldürülmüştür. 
Rakip olduğu.. beygirin semeri 
maktulün üstüne kapatılmıştır. 

Vak'adan tahminen iki üç 
saat sonra Nikfer köyüne git
mekk olan Tavas bekçilerin· 
den Mehmed çavuş Mustafamn 
ölüsünü görerek Iazımgelen 
makamlara haber vermiştir. 
Canavarca yRpılan bu tüyler 
ürpertici c;nayel:n azılı katil· 
leri halen bulunamamıştır. 

Adliye tahkikatla r.ı.!şgul lür 
Vak'a esrarını muha.faza et· 
mektedir. Avuç içi kadar bir 
yerde acıklı ve vahşiyane bir 
şekilde ika edilen bu reza· 
letin acada azılı ve insani 
histen mahrum failleri kimdir? 
Bu, yapılacak ciddi ve ilgili 
ve çok derin ve bilhassa ma
hallinde tekrar tekrar icra 
edilecek tahkikat ve tetkikat 
neticesinden anlaşılacaktır. 

On üç yaşındaki masumun 
hem ırzına geçmek ve hem de 

parasını gasbetmek fazahat ve 
habasetini irtikap ettikten son· 
ra vicdanları titremeden onun 

feci şekilde canını kıyanlar 
meydana çıkınca bu kaza hal· 
kı bayram yapacaktır. Cezayı 

sezalarını bulurlar. Faal ve 
genç müddeiumumimiz lh. Uz
manın bu işe layık• olduğu 

ehemmiyeti vereceğinden emi· 

n~. 

Denizli'de zabıtanın muvaffakıyeti 

Denizli' de bir kalpazan 
şebekesi tutuldu. 

Bir mektup bütün esrarı meydana çıkardı 
Failler, beş kişidir. 

Dcnizlı (Hususi) Birkaç gün 
evcl şehrimizde bir sirkat mes· 
elesinden cezaevine tıkılmış 
olan Niğde'nin Aksaray ilçe· 
sinin gündoğdu maha\lcsinden 
Osman oğlu Hüseyin tarafın· 
dan şemsiyeci dede nanıile 
maruf 60 yuşlarında Bekir 
oğlu Hasan Basri'ye hitaben 
yazılan bir mektup uyanık bir 
polisimizce ele geçirilmiştir. 

Bunda güya Hasan Basri ta
rafından kendisine tutulmuş 
olan evin polisler tarafından 

basılarak baskı alet ve eda
vatının tamamen müsadere 
edilmiş ve kendisinin yakala
narak tahkikata başlanmış ol
duğu yazılı imiş. 

Böyle bir vak'anın geçme· 
diği halde bu şekilde mektup 
yazılmasi her halde bir esasa 
müstenit olacağı düşünülerek 

polisçe derhal faaliyete ge· 
çilmiş, tarif edilen evde bir 
arama yapılmıştır. Hakikaten 
bodrum katının gizli bir ye· 
rinde para dökülmcğe ve 
maden eritmeğe yarar bir ta· 
kını alet ve edavatla bir mikı 
tar kurşun, kalay ve nikel ve· 
saire parçaları da eritilmiş ve 
mahlfıt bir halde bulunmuştur. 

Neticede tahminen yedi, 
sekiz ay evet bu iki· kişinin 
saltak mahallesinden Dağıs· 
tanlı Mahmud oğlu Hakkı, 
Tefenni kazasının Yusufca kö
yünden Karga Hüseyin oğlu 
Bekir, Körcan mahallesinden 
Davaslı, Mihalıçlı Emin oğlu 
Halil lbrahim'in de iştirakile 
bir kalpazan şebekesi teşkil 

eyledikleri ve birinci defa ola
rak otuz lira kıymetinde eski 
nikel yirmi beş kuruşluklardan 
döküp harice sürdükleri ve 
aralarında hasıl olan bir ihti· 
laf üzerine an1aşamıyarak da· 
ğıldıkları kendi itiraflarile an· 
laşılmış ve cümlesi tevkif olun· 
muşlardır. 

Polisimizin bu önemli mu· 
vaffakıyetini ve uyanıkhğım 
takdir ederiz. 
------~-------------

~ugün K.S.K. 
• 

lzmirspor maçı. 
Bugün öğleden sonra tam 

saat 17 de Alsancak saha-
sında İzmir spor meraklıarının 
çoktanberi gö- .:dikleri heye
canlı bir fucürnl müsabaka· 
sına şahid olacaklardır. Ku
lüplerimiz arasında mevsimin 
ilk futbol temasını teşkil ede· 
cek olan bu maç için kupa 
konmuştur. Neticelenmiyen lik 
maçlarının her iki devresinde 
müessir bir farkla İzmirsporu 
mağliip etmeğe muvaffak olan 
K.S.K. takımının bugiin ala· 
cağı neticeyi merakla bekle· 
mek icap eder. 

Bn maç bilhassa lzmirspor 
için intikam maçı mahiyetini 
de haizdir. K. S. K. takımına 
gelince her hafta kendi saha
sında ve kısmen de maç yap· 
mak suretile muntaıam çalış· 
tığına nazaran kupayı kazan· 
mak için çok çalışacaktır. 
Bunu pekala takdir eden lz
mirsporlular kıymetli sağ açık
ları Reşad'ı bu oyun için Ak
hisar' dan çağırmışlardır. 
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TUTULAN SÖZ 
B N. A. KÜÇÜKA 

ugün Lozan kahramanını 
~e onun arkadaşını on üç yıl 
onceki bir zafer dönüşünde 
olduğu ' b . . . . d . . gı ı aynı rnan ıçın e, 
ıçımizden kopan derin bir 
duygu ile, alkışladık. Kahra
manın yüzünde, kazandığı za
fer günlerinin verdiği n~' e 
taze bir hayatla gene canlan
mıştı. Yarın millet meclisi kür
süsüne intikal edecek olan 
Montrö zaferini yapanlara kar
şı memleketin bu yüksek duy· 
gusu elbette yerinde yapılmış 
güzel bir tezahürdür. Bu tar~
da hareketlerdir ki milletteki 
müşterek ruhu tebarüz ettirir. 
Vatandaş camia içinde tek bir 
nokta etrafında kendisini daha 
mütesanid görür. Ve vatan
daşa, yürüdüğü yolda yeni bir 
güven gelir. Türk devletinin 
kudretine dair yeni bir inan 
hasıl olur. 

Aziz Türkiye'nin mukadde
ra~~nı ele almış olan bugünkü 
re)lmin büyük şefleri ne dedi
lerse sözlerini mutlaka yerine 
getirmişlerdir. Milli mücade· 
lenin en karanlık ve sıkıcı 
günlerinde Atatürk: Düşmanı 
memleketin behemehal harimi 
ismetinde boğacağım, diye ba
ğırmış ve az zaman zarfında 
tarihin şedövrü gerçekten vü
cuda gelmişti. lnönü: Lozan 
muahedesinin gene böyle bir 
mevsimde tasdiki günlerinde: 
Lozan eserinin içinde bir nok
s~n gibi duran boğazlar işi
nm de en müsait bir günde 
m.illi ?akimiyetimize uygun 
bır şekıldc halledileceğini on 
üç yıl önce bize söylemişti. 
ine~ bir hassasiyetle bu işin 
hallı zamanının intihabı Türk 

~i~loma~isinin yüksek diraye· 
tının güzel bir nümunesidir. 

Konferans esnasında gerek 
lnönü kabinesinin gösterdiği 
derin görüş ve gerek hey'!ti 
murahhasamızın zeka ve dira
yeti bütün dünya tarafından 
takdire mazhar olaıı bir ese
rin doğmasına sebep olmuş· 
tur. Montrö işi yalnız milli 
bir zafer değil, arsıulusal hu· 
kuk dünyasında daima- tebe· 
rüz edecek bir abidedir. 

Umumi harptanbcri ilk de· 
fa olarak, bir muahedenin 
metnini değiştirmek üzere hu· 
kuki bir hüviyet ve metodla 
halledilen ilk mesele sayılır. 
Milletler hukuk yoluyla milli 
davalarını haHetmcğe başla· 
dı~lan zaman medeniyet ale
mınde şüphesiz bü ük bir 

hadım atmış olacaklar~ır. işte 
u adım ha 

ğurd .. b. rp .sonunun do· 
ugu ırçok ıfratlar içinde 

t~!~t isabetli bir mantıkla 
ur ler tarafından atılmış olu· 

Y~r. Bu hareket geçen gün de 
b.~r münasebetle gene bu 
sutunlarda arzettiğim gibi (Mil-
letler cenuycti) nin prestijini 
yükseltmiş oluyor. Bir taraf· 
lan da boğazlar mukavelesi 
Karadeniz ve Balkan devlet· 
leri arasında artık düşmanlık 
sieğil, menfaat ve varlık ilgi
leri dolayısile daha derin, da
ha samimi ve daha sıkı bir 
birlik ve iştirak doğuracaktır. 
ihtiyar tarihin asırlardanberi, 
daima bir volkan gibi gör· 
duğü Balkanlar bundan be. 1e 
yalnız kendi muhitlerind a, -
ğil, bütün dünyada karşısında 
bir sulh ve medeniyet amtli 
politik bir vahdet olarak gö· 
rülecektir. Montrö'de Bulgar 
murahhasları tarafından gös
terilen güzel hareket bizde bu 
Ümidi ziyadesiİe takviye et
mektedir. Lozan'da ölen şark 

-
ŞEHiR HABERLERİ 

Dünkü sıcaktan 
Bayılanlar var. •. 

---.. ·· - -
Dün hava, busene şimdiye 

kadar görülmemiş derecede 
sıcaktı. Hararet derecesi göl
gede (41) i göstermiştir. Bu 
kadar sıcak havanın üzüm ve 
İncirlere faydası olduğu söyle
niyor. Mahsul çabuk kemale 
geldiği ğibi mahsullere ariz 
olan bütün hastalık ve haşa· 
rat ortadan kalkmaktadır. Ce· 
hennemi sıcaktan dün bayt
lanlar olmuştur. Bütün banyo
lar, halkla doluydu. 

Zehirlendi mi? 
Mehmed has
tanede öldü ... 

Menemen kazasında .. 
lanan Mehmed adında . 
dün otomobille şerimiz me .• ı
leket hastanesine getirilmiş ve 
hastanede ölmüştür. Mehmed 
ölmeden evel inkıbazdan muz· 
terib bulunduğunu ve müshil 
yerine içmek üzere bazı otları 
kaynatup s ıyunu içtiğini, on
dan sonra sancılandığını ya-
nında bulunan hemşireye söy
lemiştir. Mehmed'in kaynattığı 
ve suyunu içtiği otların zehirli 
olduğu neticesine varılmıştır, 
bugün otopsi yapılacaktır. 

Orman yangını 
Evelki gün Seferihisar ka

zasile Cumaovası nahiyesi ara
sındaki ormanlarda bir yan· 
gın çıkmış ve genişlemiştir. 
Ya~gın, h.alkın fevkalade gay· 
rctı sayesınde diin söndürü-
lebilmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu 
orman yangını 60 hektar arazi 
üzerinde mühim tahribat yap
mıştır. Yanan sahada 2000 den 
fazla meyva ağacı ve 800 çam 
ağacı da yanmıştır. Yangının 

nasıl çıktığı henüz tesbit edi
lememiştir. Dikkatsizlik neti
cesi atılan bir sigaradan çık
mış olması muhtemel görül
mektedir. Tahkikata devam 
ediliyor. 

Bir tavzih 
Anadolu gazetesi müdüı iye· 

tine: 
28171936 giin ve 667 5 sa· 

yılı muhterem gazet "nİzin dör· 
düncü sahif esinin ikinci sütu
nunda inrnınlardan şikayet ser
levhası altında yazılan yazı 

üzerine yapılan tetkikat ve 
tahkikat da yazıldığı veçh 

üzere böyle bir halin tehaddüs 
etmediği anlaşılmış olmakla 
keyfiyet tavzih olunur. 

işbu tavzihin ayni sütunda 
neşrine müsaadelerini dilerim. 
Saygılarımla. 

fzmir vakıflar direktör V. 
imza okunamamıştır 

Anadolu-Bizde zaten diin
kü sayımızda ayni neti .=eyi 
tebarüz ettirmiştik. 

Ziyaret 
Vali Fazlı Gülec, dün be· 

lediyc reisi doktor Behçet Uz'u 
ziyaret ederek ·gcirüşmüştür. ........................ 
mes' elesin in kadavrası Mön-
trö' de kül edilmi~tir. Bizde 
şimdi o, eski günlerden kalan 
sadece acı bir hatıradır. 

işte bu mukaveleyi milletin 
iradesi namına tasdik edecek 
sayın meb'uslara hoşgeldiniz 
derken, kabineyi ve onun ince 
ve zeki Hariciye Vekilini teb· 

.rik etmekle milletin umumi 
fikrine tercüman oluyoruz . .,_ 
nırım. N. A. Küça 'ka 

KJ .. rşıyaka istasyo- itfaiye 
nundak· d memurları hasta 

1 cese . 33 saat ;;~:ıan icin-- ' 65 yaşındaki adamın kalp dur- de çalıştılar. 
Şehidler' de mütevelli oğlu 

masından öldüğü anlaşıldı. Mehmed'e aid kereste kutu 
fabrikasının yanmasile netice
lenen ve mühim zararlar yapan 

büyük yangın tahkikatına dün 
de adliyece devam edilmiştir. 

Ehli vukufa yangının nasıl çık
tığını ve suçun kimde oldu

ğunu tesbit için yaptırılmış 
olan tahkikata aid rapor he
nüz müddeiumumiliğe veril· 
memiştir. Yangın 33 saat sür

müş ve itfaiye, bu müddet 
zarfında istirahat düşünmiye
rek canla başla çalışmıştır. 

Dün öğleden sonra Karşıyaka'da fstasyonda ki helada bir 
ölü adam bulunmuştur. Hadise derhal zabıtaya bildirilmiş ve 
ölü, çıkarılarak sıhhi imdat otomobili ile hastaneye kaldınl· 
mıştır. İstasyon helasında bir cesed bulunduğu haberi derhal 
Karşıyaka' da duyulmuş ve herkes hadiseyi muhtelif şekilde 
tefsir etmiştir. Tahkikatımıza göre ölen Hüseyin oğlu Edhem 
Behçet adındadır ye 65 yaşlarındadır. Abdesthaneye girip kalp 
durmasından öldüğü muayenesi neticesinde anlaşılmıştır. Üze
rinde 82 lira bulunmuştur, bu para defni için sarfedilecektir. 

- -·--

. tobüs, tramvay, 
araba c;arpışmas·ı 

-Göztepe tramvay caddesinde za-
rarsız geçen bir kaza oldu. 

Dün öğleden evel Göztepe 
tramvay caedesinde bir araba 

1 

otobüs ve tramvay çarpışması 
olmuştur. 

459 numaralı otobüs, yolcu 
dolu olduğu halde konaktan 
Güzelyalı 'ya doğru gidiyordu. 
Göztepe'de müşteri indirmek 
için durmuştur. O sırada Bal
çova köyünde bir çiftçiye aid 
olan bir yük arabası da Güzel· 
yalı 'ya doğru gidiyordu. Ara· 
baçı otobüsün durduğunu gö
rünce öne geçmek için ara
bayı soldan sevke başlamıştır. 
Fakat o sırada arka taraftan 
gene Güzelyalı'ya doğru git-

Yaş üzüm 
ihracatı .. 

---,···---
Bu sene Bulgaris
tanda üzüm az .. 

Bu sene, Bulgaristan' da 
üzüm mahsulü olmamıştır. 
Onun için her sene Avrupa 
memleketlerine yapılan yaş 

uzum ihracatı, bu sene Bul· 
garistandan yapılamıyac'aktır. 
İstanbul ve İzmirden mühim 
bazı tüccarların bilhassa Al
manya'ya yaş üzüm ihracına 
hazırlandıkları haber alınmış
tır. fzmir ve civarı yaş meyve 
ve sebze satış kooperatifi de 
zaten yaş üzüm ihracatı için 
hazırlanmakta idi. Oniinıüz

deki ay içinde ihracata baş· 
lanacağı söylenmektedir. İkti· 
sad V ekalcti, tüccarlar bu işte 
zarar edecek olursa yardım 
vadmda bulunmuştur. 

E ~ fpaşa cinayeti 
Eşrefp .. ~a'da kahveci Kadri 

ve Remzi'yi bir kız ınes'ele· 
sinden taammüden öldürmek· 
le maznun İnce Mehmed'le 
Arap Rauf ve arkadaşlarının 
muhakemelerine dün ağırce· 
zada devam edilmiştir. Maz· 
nunların göştermiş oldukları 
bazı müdafaa şahitleri dinlen· 
miş ve muhakeme başka bir 
giine bırakılmıştır. 

C. H. P. Asr·nsör ocağında 
C. H. P. Asansör ocağında 

bir l<'msil kolu faaliyete geç
miştir. Temsil edilmek üzere 
bazı eserler üzerinde çolışıl· 
mağa başlanmıştır. Son za· 
manlarda bu ocağa çok kuv· 
~. etli elemanlar geçmiş bulu
nuyor. 

mekte olan 11 numaralı elek· 
trikli tramvay arabası da ğel
mekte idi. Vatman ansızın 

önüne çıkan yük arabasına 
çarpmamak için firen yapmış
sa da tramvay arabasını dur· 
duramamış, ve yük arabasına 
çarpmasına mani olamamıştır. 
Yük arabası otobüse şiddetle 
çarpmış ve otobüsün arka 
kısmı az miktarda hasara uğ· 
ramıştır. Tramvayın da ön sa
hanlığı az miktarda harap ol· 
muştur. Otobüs ve tramvayda 
bulunan yolcular epey kork· 
muşlarsa da kazada nüfusç.a 
hiçbir zarar olmamıştır. 

Bir hırsız 
Şebekesi --·-······---Zabıtaca 
Meydana cıkarıldı. 

I 

İzmir ve Manisa' da faaliyet· 
te bulunan dört kişilik bir 
hırsız şebekesi zabıtaca mey· 
dana çıkarılmış ve bu şebe
kenin azaları tutulmuştur. Bun
lar Manisa'lı' Mehmet oğlu 
Ha~an ile Veli oğlu Nazif, 
Salıh oğlu Ali ve Hüseyin 
Fehmi oğlu Şefik adlarında· 
dır. Bunların Kantar polis 
mevkii dahilinde köseleci Zeki 
ve elbiseci Yosef Kohen 'in 
dükkanlarından elbise ve pa· 
ra, mobilyeci Hüseyin Kaya
nın dükkanından bazı eşya 
ç.aldıkları anlaşılmıştır. 

Son zamanda Manisa' dan 
çaldıkları bazı eşyayı lzmir' e 
getirerek gizlice satmağa ça· 
lışıyorlardı Taharri memurları 
tarafından yakalanan maznun· 
lar suçlarını tamamen itiraf 
etmişlerdir. Tahkikata devam 
edilmektedir. Manisa'dan ça· 
larak İzmir' e getirdikleri eşya, 
satıldıkları yerlerden müsade· 
re olunmuş ve sahiplerine ve· 
rilmek üzere Manisa'ya gön
derilmiştir . 

Mimar Kemalettin caddesin· 
<le 39 numarada Fransız te
baasından Filip'in 10 lirasını 
ç.alan çingene Bahriye de hı· 
lulmuştur. 

Karşıyaka'da oturan Nuri 
kızı Mürc··•vetin 10 lira kıy· 
metinde altın bir yüzüğü ku
yumcularda sattığı görülmüş 

ve kendisine ait olduğunu is
pat edemediğinden zabıtaca 

tahkikata başlanmı~tır. 

Mütemadiyen duman ve alev 
içinde çalışan itfaiye memur-

larından 6 sının gözleri has· 
talanmıştır. İtfaiye müdürü f b-
rahim Günay da hastalananlar 
arasındadır. Yangınııı çıktığı 
ileri sokağında J 6 tane ahşap 
ev vardı. Bu evlerde oturan
lar yangın esnasında büyük 
bir tehlike atlattıklan gibi 
el'an yangının tekrar çıkma

sından korkmaktadırlar. Üzüm 
kurumuna aid depoda itfaiye 
memurları e)'an çalışmakta

dırlar. 

Borsa Reisi 
Yine Mazhar lzmiroğlu oldu 

Yeni seçilen Borsa idare 
heyeti dün saat onda Borsada 
toplanmış ve Borsa komiseri 
Şevki tarafından intihap hak

kında kendilerine tebligat ya
pılmıştır. Komiserin riyasetin· 
de Borsa reisi ve reis vekilli· 
ği seçimi yapılmış, neticede 
reisliğe tüccardan Mazhar Nu· 
rullah lzmiroğlu, ikinci reislik· 
lere de Kazım Kırkağaçlı oğ· 
lunun intihap edildikleri an· 
laşılmıştır. Yeni reis vaziffeye 
başlamıştır. ----

Konser 
5-8-936 çarşamba günü ak· 

şamı saat sekizbuçukta Soğuk'
kuyu ve Bahariye ocağı musiki 
kolu tarafından umuma aid 
olmak üzere soğukkuyu'da 
Değirmendağı Yamanlar suyu 
gazinosunda bir konser ven· 
lecektir. 

Maaş 

Resmi daireler memurlarına 
bugün ağustos aylıkları dağı
tılacaktır. Belediye memurları 
temmuz aylıklarını dün almış· 
lardır. 

70 Seyyah geldi 
Dün limanımıza gelen Ro· 

manya bandıralı Albayorya 
vapurile 70 seyyah gelmiş ve 
şeh~i gezmiştir. Bu hafta için
de Karol adındaki Romen 
vapurile şehrimize kalabalık 
bir seyyah grubunun geleceği 
haber alınmıştır. Bu vapur, 
köstençeden hareket etmiştir. 
Akdenizdeki giizcl ve mühim 
limanlara uğrıyacakiır. 

Seyyah gelecek 
14 Ağustos tarihinde (Avus· 

tralya ) adlı ingiliz bandıralı 
büyük bir vapur limanımıza 
gelecek ve muhtelif tebaalara 
mensub 200 seyyah ğetire
cektir. 

izin 
Cumuriyet müddeiumumi baş 

muavini Mazhar bir ay izinle 
Akhisara gitmiştir. 

ltalya'nın verdi
ği 6 ta:>yareden 

biri düştü 
- Başı 1 inci sahifede 

ı:;c de mu\'affak olamamışlardır. 

) nlnız lııpanya"daki hareketlerin 
milli bir hareket olduğunu ima 
sıırcıile hildirmiştir. 

Bu lıareketc cumuri) etçi, ıuo

narııi:ıt, faı;i t \'e Karii tlerin he· 
men hepsi tle iştirak etmiştir. Bun· 
lnr. j p:mya'yı komünizmden kur· 
larmak .r;in andiçmişlerdir. Buna 
lıariı;ıekl ispnnyol sefarethaneleri 
erkanının j ıifaliın da bir delildir. 

Se,·il 31 (Hadyo) - \ ilerin 
\ alaıı İ)n\la hir zafer <lnha dıle 
ellikleri nıılıı~!mı ,rır. Bu sureli<' 
l\la<lritl crzııklnn taııınmeıı mahrum 
kulacakıır. 'alan na'da üküu lıir 

' a:ıl if;inde iade l'dılıııi~· H' !ı ·kt' 
işine bu>:lııını.,tır. 

General '\folu, 'al.ın iyıt')l znp· 
l:ı muvııffok olun general Ki) C'f>O 

dö Laıııı ') ı tebrik ctınişıir. 
.Mndriıl'deki lıükfüııet erktiııı 

şimdi Barselon'ıı nnkletmc~i dü· 
şünmektedirler. 

J>ı•rpinyan, 31 (R•dyo) - Gr
ncral KaLenellıı"ıım kun·etlcri, bü
kunı'!t ku' vetleriııi Sııragozn yo~ 

luuda ric"aıe nwclmr etmiş \ 'C bir· 
çok. e..,jr almıştır. 

Arngona asilerin eline dtiiIDÜf

tür. San "eba ti)t'U oııüncl~ kauh 
Lir lıarp dc\'Ulll etmektedir. 

Paris, 31 (Radyo) - ltal· 
yan tayyarelerinin Me1ilaya 
ceneral Frango yardımına gön· 
derilmesini beynelmilel bir 
hadise teşkil edecektir. Bu 
haber tahakkuk ettiği takdirde 
lspanya'nın dahili bir hare
ketine Avrupa devletlerininde 
müdahalesi icabedecektir. 

Fransa hüküm eti de İspan
ya' ya yardım etmemek husu
sundaki kararını değiştirmiye 
mecbur kalacaktır. 

Londra, 30 (A A) - Aiı· 
nan bazı haberler hilafına 

olarak iyi bir membadan ve
rilen malfımala göre, ispan· 
yol asilerinin elinde bulunan 
Dato gambotu batmamıştır. 

lngiltcre hükumeti son 300 
kişilik mülteciler kafilesinin 
ispanya dahilinden sahillere 
kadar asker himayesi altında 
nakli için müzakerelerde bu· 
lunulmaktadır. 

Cebelüttarik, 30 (A.A) 
itimada şayan membalardan 
bildirildiğine göre asilerin bir 
tayyaresi tarafından bombar
dıman edilmiş olan denizaltı 
gemisinin meydana çıkmış ol· 
duğu heberi doğru değildir. 

Roma, 31 (A.A) - ltalya
nın lspanyol asilerine tayyare 
vermiş olduğu hakkındaki ha
berler yalanlanmaktadır. 

Melila, 31 (Radyo) - ltalya 
hükumeti, general Franko'ya 
yardım için 6 tayyare gönder
miştir. Bunlardan birisi Oran
da yere inmeğe mecbur kal
mıştır. Diğer , tayyare de 
iki dakika sonra gene Fransız 
mmtakasına inmi~tir. Tayyare-

cilerden ikisi ölmüştür. iki 
tayyare tekrar havalanmıştır. 

Bunlar Sardonya'nın cenu· 
bundan hareket etmişlerdir. 
Düşen tayyare içinde altı mit· 
ralyöz ve birçok mermi ve 
bomba bulunmuştur. 

Endoy, 31 (Radyo)- Prens 
Don .~arlo lspanya'ya girmi, 
ve Ka. list hareketinin başına 
geçmiştir. 

Cebelüttarik, 31 (Radyo) 
lngiltere'nin Akdeniz filosun 
mensub birçok sefineler b~ 
raya gelmiştir. Ayni zamand 
Norfolk alayı da Cr-1Jclüttarik 
sevkedilmiştir. 

Roma, 31 {Radyo) - • '.I 
halyan tayyaresinin Mclilaya 
gitiiği ve yolda kazaya uğ• 
radığı hakkındaki Fransız h~ 

berleri yalandır. 
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Köyceğiz 

ıyaset Ve Aşk orman !.~ngını 
Verilen emirlere dik- Asiler İngiltere' den tayyare almak istiyor. 

lar. Ecnebi tebaa durmadan cekilmektedir . Edebi, Tarihi, macera romanı kat gerektir. 

Bu haberin de verilmiş ol· 
masına göre, endişe edecek 
hiç bir şey yoktu artık! Dük'ü· 
nün hastasını tedavi eden dok· 
tordan da şüphe edemezdi yal 

Casus Stuber: 
- Karnınız aç mı ? Diye 

sordu. 
- Kendimde halsizlik his

sediyorum. Hep uyumak isti· 
yorum. 

Casus, genç kızın arzularına 
muhalif hareket etmek istemi
yordu. Pibulet bir tarafa ka
çamazdı. Elinde esir demekti. 
Kız da endişe ve itimatsızlık 
uyandırmakla hiçbir şey elde 
edemezdi. Kendisine metres 
ittihazına karar verdiği bu kı
zı, mülayimet ve zamanla elde 
edeceğini kuvvetle tahmin edi
yordu. Bunun için: 

- Size rahat bir karyola 
hazıı la' ayım. Bu krryolada 
yarın öğl"ye kadar mü .-cmrn el 
surette istira' a~ d cbilirsiniz! 
Dedi. 

y,. ~aı: ç '1 zi · ~ çağn!ı. 
Şanç s nki kapı .n önü de 

imjş g ib . hemen içeı·: ~(rrli. 
Stuber: 

- Şanç, dedi. f\ ' at,1 aı cli 
birinci kattak• yaU.k oc!a!)ına 
götür! 

Dev azmanı herif, bir çeyrek 
saat sonra, casusun yanma 
döndü ve: 

- Matmazel uyuyor! Dedi. 
- Pekala. Sen burada her 

vakitki yerinde yatacaksın. 
Yemeği de sen pişireceksin. 
Ne şekilde olursa olsun ağ
zından bir kelime bile kaçır· 
mıyacaksın. Dedi. 

. . . . . 
f rtesi sabah, saat yediye 

doğru casus Stuber uyandı. 
Alt kata endi ve iş odasına 
geçti; burada dün çalınmış 
olan dosyanın mühim kısımla
rını kopya edecekti. 

Bu iş odası, geniş bir camlı 
kapu ile binanın Klod Loren 
caddesine bakan salonile bi
tişmekte idi. 

Gerek salon ve gerek iş 
odası gotik usliibi ile süslen
miş ic!i. 

Stubcr s ~t 10 da, sabah· 
tanberi O• • eden çalışma-
larının bi.. ic:tirahat hak et· 
tirdiğine hükmetti. Bir puro 
yakar ak bahçeyeye gitmek için 
kalktı. Fakat bitişik odaya 
gelince, merdivenden ayak 
sesleri duydu. 

Bu ayak sesleri Pibulet'in 
ayak sesleri idi. 

Genç kız gece rahat bir uy-

OLU __ ..,, __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip Ye bıışyazganı 

83 .. Denizli, (Hususi) - Köyce
ğizle Acıpayam mıntakası ara
sındaki orman yangınını bil
dirmiştim. Köyceğiz, hadiseye 
muttali olunca derhal Acıpa
yamı haberdar etmiş, fakat 
Acıpayam, istenen sür'ati gös· 
termediği için yangın bir müd· 
det daha uzamıştır. Bu me
yanda kanuna uymıyan bazı 
hadiseler de olmuştur. 

ku uyumuş, yorgunluk ve hal
sizliği kalmamıştı. Bunun için 
salona enmek, doktor sandığı 
ev sahibiri bulmak ve konuş• 
m k için yukarıdan aşağıya 
inmekte idi. 

Stuber genç gızı görünce: 

- Siz dündenberi hiç bir 
şey yimediniz, her halde kar· 
nınız acıkmış olsa gerek! Dedi. 

- Evet.. 

- Şu halde hizmetçiye kah-
ve altı hazırlamasını söyliye
lim ... 

Casus çıktı ve pek az bir 
zaman sonra, e !erini o~ııştu

rarak dondü; genç kızın ya
nına oturarak sıhhatı hakkında 
bazı sualler sordu: Dün gece
ki muterizin gırtlağına vurdu· 
ğu yumruğun hala acısını his
sediyor mu idi? Başında ağrı 
var mı idi? Uyurken sıkıntılı 
ve korkulu rüya1ar görmüş mü 
idi? 

Pibulet: 

- Çok ıyıyım. Hiç bir ıs
tırabım yok. Rüya da görme
dim! Dedi. 

Bu cevap, casusu tatmin et
ti! Ve: 

- Biraz yiyecek. biraz isti
rahat ve neşveli hayat ile bun
ların hepsi de unudulacaktır! 
Dedi. 

Şanç, kahve altının hazır
landığını haber verdi. Stuber, 

1 
genç kızı büyük bir nezaketle 
yemeğe davet etti. Pibulet: 

- Gösterdiğiniz büyük ne
zakete nasıl teşekkür edece· 
ğimi bilemiyorum. Dedi. Ma
mafih sizi bundan fazla rahat
sız etmek istemiyorum. Bunun 
için gitmek istiyorum. 

Stuber'in yüzü buruştu. Bu 
haber hiç hoşuna gitmedi. 

- Fakat, bu büyük bir ih
tiyatsızlık olacaktır. Bugün de 
mutlak bir sükun ve istirahata 
hem de şiddetle muhtaçsınız! 

Dedi ve, genç kızın muha
lefetine kulak asmadan ilave 
etti : 

- Çünki size vurulan dar· 
benin tesirleri henüz geçmiş 
değildir ve vahim vaziyetler 
ihdas edebilir! 

- Beni hayret içinde hıra· 
kıyorsunuz, çünki ben kendimi 
çok iyi hissediyorum! 

- Fakat bana itimat edi
niz. Bir doktor olmak itibarile 
tecrübelerim çoktur, siz oda· 
nıza çıkınız ve istirahat edi
niz. Hizmetçim esasen madam 
Kura Pearl'ın bugün öğleden 
sonra sizi burada ziyaret ede
ceğini de haber verdi. Sizi 
yarın sabah madamın beraber 
götürmesi bence çok muva· 
fıktırl 

Acıpayam kayma!<amı bun
dan malumatlar olduğu ge· 
cenin sabahı jandarma daire· 
sine giderek evela Kadirza· 
deye aid bir kaptı kaçtıyı ki· 
ralamış, müteakiben posta nak· 
liyat müteahhidi tüccar Ah
med 'in şoförünü davetle, pos
tanın hayvanla sevkedilmesini 
bildirmiş ve otomobili memu
rin ve jandarmaların nakline 
vermesini istemiştir. Şoför, 

Acıpayam'dan saat on birde 
postayı alarak saat onbeşte 

Denizli postanesine teslim et
mek mecburiyetinde bulundu-
ğunu, mukavelenamenin bunu 
icap ettirdiğini, maamafih bu
na kat'i zaruret varsa kanuni 
ve hukuki vaziyetinin kurta· 
rılması iç'n bir zabıt varakası 
tanzim edilerek kendisine ve
rilmesini istemiştir. Kaymakam; 

- Buna lüzum yoktur. Sizi 
jandarma ile cebren sevkede
biliriz. 

Cevabını vermiştir. Saat on 
birde şoför posta hamulesini 
teslim ettikten ve ben de da
hil olduğum halde yolcularını 
aldıktan sonra yola çıkmıştır. 

Otomobil Kızılhisar nahi· 
yesine gelince müsellah bir 
jandarma neferi otomobili ka
rakol önünde durdurmuş ve 
nahiye müdürü gelerek şoföre: 

- Otomobil şimdi Acıpa
yam' a geri dönecek ve me
murlarla jandarmaları alıp yan
gın mahalline götürecek! 

Demiştir. Şoför gene posta 
teslimi mecburiyetini ileri sür
müştür. Nahiye müdürü de, 
jandarma onbaşısına dönerek: 

- Otomobile müseJlah bir 
jandarma koyunuz, cebren geri 
götürünüz, emir budur! 

Demiş ve yolculara da, baş
ka bir otomobille geri döne.
bileceklerini söylemiştir. Bu 
aralık nahiye müdürü, tele
fonla resmi bir emir almak 
lüzumunu anlamış, fakat bu 
defa, kaymakam, 

- Hayır, buna ihtiyaç yok
tur. Cevabını verince otomo· 
bilin serbestçe yoluna deva
mına müsaade etmek mecbu· 
rİ) etinde kalmıştır. Yekdiğe· 
rini nakzeden bu emirlerin ve 
bu suretle vaki teehhürün, 
şüphesiz bir mes'uliyeti olmak 
lazımdır. Verilen emir kanuni 
ise kanunidir, değilse değildir. 
Bunlara dikkat etmek gerekHaydar Rüşdü ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yıızı işleri 
müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: -

İY.mir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk ,,.rtisi lıinaaı içiııdo 
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11 tir. Çünkü hükümetin otoritesi Borsada ~ mevzuu bahstir. Denizli vali------------'l liğinin nazarı dikkatini cel-

Zahire sata,ıarı: bederiz. 

-Sonu var -

Telgrııf: 1sıııir - ANADOLU 
Telefon: 2776 -P•~ta kntua 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yaluıncı mr.mlekctler içın enelik 

ahon~ ücreti 27 liradır 
ner yerdf'! 5 kuru..,tur -

(,;finG . ~e:~j~._ "~ ha~a~;s .kuru.,ıur.I 
Al"ADOJ t: .MATBAASL"JDA 

BASll..MlŞTlR 1 
d T • 'ZR& d4!ııı" ~-

Ç. Alıcı K. S. K. s. ıD. Demirgolları için memur 
273 Buğday 5 50 6 50 Devlet demiryolları istasyon 
280 Bakla 41875 41875 ve ambar memurluklarına 60 
485 Kumdorı 4 50 5 25 memur alınacağından merkez-

41 B. pamuk 42 44 ferde olduğu gibi şehrimizde -·· .. . J de Alsancak istasyonunda bir 
No~etç!_~~zaneler imtihan açılmış, bu imtihana 
Bu akşam Başturak'ta Sıhhat, 60 kişi girmiştir. imtihan ev· 

Karantina'da Eşref, Kemer'de rakı, mühürlü zarflar içinde 
Kamer, Eşref paşa' da Eşrefpnşa devlet demiryolları umum mü-
eczaneleri açıktır. dürlüğüne gönderilecektir. 
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omünistlerin rolü ve Va
ansiya hakkındaki haber!. 
20 asi kurşuna dizildi. İron'da bir Alman öldü. 

Asi kumandan neler söyliyor? 
Roma, 31 (Radyo) - Asi 

ordu başkumandanı general 
Franko, Popolo Di Roma mu· 
habirme beyanatta bulunarak: 

- "Akdeniz ve Okyanusta 
bulunan bütün limanlan zap
tettik. Gemimiz kafi gelmedi
ğinden Fas'tan asker gönder
mekte müşkülat çekiyoruz. 
Maamafih bunun için de başka 
vasıtalara malik olacağım.,, 

Demiştir. 
Paris, 31 (Radyo)- ispanya 

hükumetini· temsil eden büyük 
bir şahsiyet, Komünistlerin, 
asker gibi silahlanmasını ha
talı bir hareket telakki etmiş 
ve İspanya hükfımetınin, bu 
noktada aldandığını söyle
miştir. 

Bu zat, ellerine silah alan 
ispanya komünistlerinin, Mad
rid'de ve civar şehirlerde ta
rifi imkansız mezalim yaptık

larını, ihtiyar, alil, çocuk ve 
kadın olmak üzere binlerce 
kişiyi öldürdüklerini, kiliseleri 
yaktıklarını, yüzlerce müesse
seyi yağma ettiklerini söyle
miş ve insan, Madrid'in bu
günKi halini görmeyince, ko· 
münistlerin irtikabettikleri me· 
zalimi anlıyamıyacağını ilave 
eylemiştir. 

Cenova, 31 (Radyo) -
ispanya' dan 117 mülteci gel
miştir. Bunların ifadcısine göre 
ispanya' daki vaziyet çok na
zil<tir. Ecnebi memleketlerdeki 
sefirlerle ateşemilterler, istifa 
etmekte devam ediyorlar. 

Vaşington, 31 (Radyo) -
Amerika'nın Madrid sefiri, 
hükumetine çektiği bir telgrafta 
Jspanya'nın, ecnebi lebeaları 
için hususi bir tren tahsis et
mek istemediğini bildirmiştir. 

Roma' 31 (Radyo) - Asi· 
ler, (Borgos) da yeni hükumet 
teşkil ettiklerini ve bu hüku
metin, general (Kayatela) nın 
riyasetinde olup lspanya'yı 
temsil ettiğini bütün devletle
re bildirmişlerdir. 

Londra, 31 (Radyo) - İs
panya' dan gelen bir heyet, 
asiler namma tayyare mübayea 
etmek istediğini bildirmiş ve 
teşebbüsata girişmiştir. 

Londra, 31 (Radyo) - in- . 
giltere'nin Dovansir kruvazörü 
Valansiya'da bulunmakta ve 
Madrid'den gelecek İngiliz 
tebcasını beklemektedir. 

Münakalatın kesilmiş. olması 
hasabile vaziyet naziktir. 

ispanya hükumeti Valansi
ya'nın asilerin elinde olmadı· 
ğını iddia etmektedir. Maa· 
mafih, Londra'da da Valan· 
siya'nın asilerin elinde olduğu 
hakkında hiçbir haber yoktur. 

Hükumet kıtaları kumandanı 
sabık Sen Sabastten mevki 
kumandanı general Karato'yu 
ve diğer bazı zabitleri kuı şuna 
dizdirmiştir. 

Paris, 31 (Radyo) - lspan
ya'dan gelen haberler, vaziye
tin henüz hiçbir tarafa müsaid 

şekil almadığını göstermek
tedir. 

Bayon'dan gelen bir telgraf 
İron ve San Tander'de vazi
yetin, gayri kabili tahammül 
bir şekil aldığını göstermekte
dir. Buralardan Fransa'ya iltica 
etmiş olan mülteciler, bir ta
kım çetelerin hükümete taraf
tar olmıyanlar hakkında pek 
çok mezalim yaptıklarını bil
dirmektedirler. 

Dün lron' da yirmi hükumet 
muhalifi kurşuna dizilmiştir. 

Dün bir gemi şehri bom· 

bardıman etmiş ve obüslerden 
birisile bir Alman ölmüştür. 

Rahat, 31 (Radyo) - Bir 
İspanyol balık vapuru ·Kazab· 
laftia sahillerine yaklaşmış ve 
hükumete mensub 36 komü
nisti sahile çıkarmıştır. Bu 
vapur, lspany'a' dan Fas sahil· 
lerine 81 saatte gelmiştir. 

Londra, 31 (Radyo) - ln
giliz hükumeti F ransızlarm 
Bordoda tevkif ettikleri dört 
İngiliz tayyaresi hakkında he
nüz resmi bir teşebbüste bu
lunmamıştır. 

Olimpiyadlar bugün Hit
ler'in nutkile açılıyor .. 

------- ·-
Meş'ale saat 12 de Berlin'de bulunacak. 
tır. Almanya, bu münasebetle donandı. 

Berlin, 31 (Radyo) - 1936 
senesi beşinci olimpiyatları 
yarın ( bugün ) Alman Reisi 
cumuru M. Hiller tarafından 

iradolunacak bir nutukla açı
lacaktır. 

Berlin, 30 (A. A.} - 1896 
senesinde Atina' da yapılmış 

olan birinci olimpiyatlardaki 
Maraton yarışının galibi Spi
ridon Louys memleketinden 
getirmekte olduğu bir :zeytin 
dalını hamil olduğu halde bu
raya gelmiştir. 

Mumaileyh bu dalı on birinci 
olimpiyatların açılacağı gün 
M. Hitler'e verecektir. 

Berlin, 31 (A.A) - Olim· 
piyat komitesi başkanı Yunan 
veliahtı Prens Paul, hususi 
bir tayyare ile buraya gelmiştir. 

Prag, 31 (A.A) - Olimpi· 
yal meşalesi saat 23 de Prag'a 
gelmiştir. Meşale bugün öğle 
vaktı Alman hududunda bu
lunacaktır. 

Berlin, 31 (Radyo) - Bcr
lin bugün propaganda bakan
lığının emri ile baştan-başa ve 
resmi surette donanmıştır. 

Berlin 15 ağustosa kadar böy· 
lece şenlik halinde kalacaktır. 

Berlin bu müddet zarfında 
Alman ve olimpiyat bayrak-
larından başka bütün millet· 
lerin bayrakları i!e d e süslen· 
miş bulunacaktır. 

Berfin, 31 (Radyo) - Bu
gün saat 11,45 te olimpiyat 
meş'alesi Çekler tarafından 
ilk Alınan atletine teslim edil
miştir. Güzergahta şenliklerle 
karşılanmaktadır. 

Meş'ale yarın cumartesi gii
nü 12 de Berlin'e vasıl ola
caktır. Bu münasebetle büyük 
tezahürat yapılacaktır. 
Meş'ale, Yunanistan' da olim· 

piyad meydanından hareke
tinden tam 13 gün sonra 
Berline vasıl olmuştur. 

Meş'ale Lusgarten'de spor 

bakanı ve doktor Gebels 
tarafından resmen kabul edi· 
lecek ve bu kabul merasimi 
tamam üç saat sürecektir. 
Saat on beşe doğru alim-

piyad stadına sevkedilecektir. 
saat 16 da meş'alenin stada 
girişi, çan sesleri ve top ateş
leri ile ilan edilecektir. Bu 
suretle on birinci olimpiyat ta 
küşad edilmiş olacaktır. 

Berlin, 31 (Radyo) - ltal
ya matbuat ve propaganda 
nazırı (Dino Alfiyero), Olim
piyat oyunlarına iştirak eyle· 
mek üzere buraya gelmiş ve 
istasyonda karşılanmıştır. ltal· 
yan nazırının refakatinde, mü
teaddit filim operatörleri vardır. 

Aerlin, 31 (Radyo) - Olim· 
piyad oyunlarına iştirak etmek 
üzere muhteli( memleketlerden 
gelen atletler, beşbin kişidir. 
Seyirci olarak şimdiye kadar 
buraya gelenler, iki milyona 
baliğ o]muştur. Yunanistan• dan 
çıkarılan oliınpiyad meş'alesi, 
yatın (Bugiin) buraya gele
cektir. 

Meş'ale, yüz binlerce halk 
tarafından karşılanacaktır. (Un
terderlindcn ) parkı, bayrak
larla donanmış ve bu bayrak
ların en yukarı sına Yunan bay
rağı asılmıştır. 

Yarın ( bugün ), Berlin'in 
bütün kilise çanları mütema
diyen çalacak ve büyük şen· 
likler olacaktır. 

Berlin, 31 (Radyo) - İtal· 
ya veliahtı prens Onbcrto, bu 
gün (Şenpelof) tayyare istas
yonuna gelmiş ve Almanya 
hariciye nazırı Baron Von No
raht ile ftalya'nın Berlin se· 
firi Sinyor Atolito tarafından 
karşılanmıştır. 

İzmir tramvay ve 
elektrik sosyetesin
den: 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın 2/8/1936 da saat 
7 den 17 ye kadar vali Ka· 
zımpaşa, ikincikordon ve bi
rinci kordonda Cumhuriyet 
meydanından Konağa kadar, 
Sağır, Şaphane ve Halimağa 
sokaklarile mücavir sokaklarda 
kesileceği sayın aboneleri
mızce bilinmek üzere ilan olu
nur. 



41 t /8/ 936 ------------ııiiliiiiiiliiiiıılİİlll---~-ANAbOLU - ---------- --------- Sayfa 7 .. 

Emı~I- E B ka 417 Birinci karataş Yıldıztepe 26/2-26 arsa 19 /zmir Komutanlığı ilanları 
i1A Ve ytam aD - ve Gönül sokak j 

sından.• 581 Üçüncü karataş Halilrifat 349 ev 140 Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
paşa C. Beher kilosu-

Esas Yeri No.su Nev'i Depozitosu 582 ,, 
11 

islihane arkası 8 
No. Yeni Taj T. L 583 " ,, .. caddesi 111 

ti 51 Miktarı 
Kilosu 

Tahmin edilen nun tahmin Teminat muvak· 
130

1 
Cinsi 

3401. 
mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 62 Hasan hoca M. Çiviciler 11 3 dükkan 150 )97 Toraman M. Bodur Ali So. 10 
.. 

12 
" 

136 
sokak )99 Bornova Yıkık Minare ,, 28 
Kuşadası Davudlar kar- BHa No. Tarla l 4 iOJ ,, kürtömer .sokak 35 

ti 400
1 

Yulaf 
60 u 

632300 
174000 

33195 75 
9570 00 

5 25 
5 50 

2490 00 
717 75 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

yesi ~laka m~vkii " .ı .. 
2
C ;02 . ,, ,, 0 37 

lr )()J 11 u '' 39/41 

dükkan 
il 80

1 

100
1 Münakasanın şekli İhale tarihi gün ve saah 

u ,. " .. H .. .. 
.. .. 

.. " .. 
" " " " il 

.. " " 
195 M~udiye M. ikinci kordon 
196 " " .. 

44413 
44412 
323-323/1 

dükkan 
Ev 

198 ikinci Karataş tramvay 
caddesi 

207 Kokaryah tramvay caddesi 
207/3 .. " " 
207 /4 " " " 
207/S " " " 
222 Hasan Hoca M. Kara Os-

223 
226 
227 
228 

manoğlu hanında 
" .. .. 

" .. " .. .. " 
229 Hasan boca M. Osmaniye 

sokak 
231 
232 
233 
234 
235 

236 

il 

" .. " 
il 

" u .. il Yol be· 
desteni selvili hanında 
Hasan hoca M .. Mirike· 
lam hanmda 

983 
983 parsel 3 
983 .. 4 
983 " s 

26/6 

2618 
26/15 
26/32 
26/39 
47,49· 43 

37 33 
62 62 
45 41 
64 64 
55/12 

12/32 

.. 

.. 
Ahır 

Mağaza 

.. 

.. 
oda 

" 
Mağaza 

.. 
Dükkan 
Mağaza 

" 

Oda 

237 
252 

" Mırabıt sokak 23 27 Dükkan 

285 

286 
288 
290 
299 
300 
301 
302 
303 

304 
30S 

306 
309 

310 
311 
313 
321 
32G 
329 
331 

341 

348 

349 
350 

352 
353 
370 
377 
383 

389 

390 

393 

'104 
'106 
4~9 
110 
4l} 

413 
415 

K!"şıyaka Alaybey Salih 
paşa S. 

Es. 47 Ye. 49 Arsa 

Hasan hoca M. Yol Be- 47 23 Mağaza 
dcsteni 

14 
.. .. 41-43·19 " 

" Bakır bedesteni •Es. 39 Ye. 39 " 
Buca belediye caddesi Taj 52 

" u .. u 54 
.. .. " u S6 
.. u .. u 58 

.. " " " 60 
Hasan Hoca M. Yol Bt- Ye. 55/10 

desteni .. 
" 

" il 

.. 

.. Sel· 
vili hanında .. 

SS/4 
SS/12 

55110 
26112 

Dükkan .. 
il 

" .. 
Oda 

Mağaza 
Oda 

Mağaza 
Mağaza Kara Osmanoğlu 

hanı 
Osmaniye sokak 

.. Yol bedesteni 

25·2 • 21 Tj 
4 3 " 
83/11 

Dükkan ,, 
Mağaza 

" Yol bedesteni • 
Bayraklı Bornova caddesi. 
Bayraklı Kanarya sokak. 
Bornova Bayraklı Bülbül 
sokak 

65 39 
73 

Hasan Hoca M. Yol Be· 
desteni 

" " Mırabıt Ç. Kızlar 
ağası hanı. 

u 

5 
14 

5514 

25/20 

IC .. 52/25 
Hasan Hoca M. Mirabıt 25112 
Ç. Kızlar ağası hanında 
Hasan Hoca M. O. So. 33 

.. 
" .. 
" .. 

" !I ,, 

Reşadiye M. Tr~mvay cad- 938 
desi Es: 
ikinci Karataş Şehit Ke- 20 
malbey S. 
Alsancak Mesudiye M.zacje 13 
sokak 
Hasan Hoca M. Kazoğlu 63/7-8 
Şalvarlı hanı 
Hasan Hoca M. Mırabıt Ç. 25/25 
Karataş Halilrifat paşa cad. 243 
Karataş Mahmut Hayati 2/3 

sokak 

" .. ,, 
., Hilal sokak 
.• Duygu ., 
,, Orhaniye sokak 

,, " ,. 

4 
14 
6 
17 
19 

Cedid M. Dündar sokak 3 
Göztepe merhum Nevzat 7 

bey sokak 

" Dükkan 
Ev 
Arsa 
Ev 

Dükkan 

-Uda 

oda 

29 mağaza 
33 dükkan 
16 
35 

7 

mağaza 

ev 

" 

" 

mağaza 

., 
arsa 
ev 

" 
" 

it 

" 

t 506 Ayavukla Rana sokak 20 
28 ,)21 r- 1ct 
8 

,, opra epe ,, 45 
i29 Karataş Dokuz Eylül,, 157 /13 

6 
>45 Dolaplıkuyu M. Dolaplı· 113 

8 
kuyu sokak 

20 
548 Nahmudiye M. Mumcu za. 126 

SC de sokak 
800 5SO Dayı emir M. Dayı emir S. 12 
40C 651 Dayı emir M. Yeldeğir· 102 

1 200 meni çıkmazı 
'2~ 652 Dayı Emir M. Dayı Emir 6 
26G sokak 
360 654 Karataş Asansör sokak 23 
1 oc 5'60 Bornova Civanyolu 8/ 1 O 

,, 
ev 

" 
" 127 arsa 

128 ev 

arsa 

" 

" 

ev 

" 681 lmariye M. ikinci Burç S. 7 
5Cı 701 ikinci Karataş ~9 Eylül ,, 112-114-116 

150 701/1 ti .. " 118-120·126 

" ,, 

26 701/2 ti ,, " 122· 124 
3C 706 Alsancak Mesudiye M. zan. 18 

260 bank S. E: 
707 Hasan Hoca M. Kara Os. 26-28 

280 manoğlu ham 
120 708 " u ,, " 26-29 
420 709 Kasap Hızır M. Arayıcı S. 3 
80 720 Tepecik Sakızlar sokak 38 

130 724 ., Hilal sokak 12 
738 ikinci Süleymaniye M. deş- Bila No. 

40 
741 

70 742 
158 743 

744 
180 745 

746 
360 ' 
30 747 
80 748 
40 
40 749 
40151 
40 
35 752 

753 
30 755 
30 

757 

tiban S. 

" .. Kamilpaşa S. ,, 

" " 
" " " 
" " " 
H il il 

ikinci süleymaniye m. ki· 
milpaşa s. 

" .. il 

u '' Cfrefpaşa ki· 
remitçi sokak. 

il .. 
.. 

rak s. .. " .. " ,, ,, 
" şeyh 

ahmet s . 
0 11 aziz ağa so. 

110 
Bili No. 

.. 
Es. 150 

Bili No. 

.. .. 
" 

" 

.. .. 

" ,, 
,, 

oda 

" 
3 dükkan 

arsa 
ev 

arsa 

" .. 
il 

tJ 

arsa . 

120 ev 
arsa 

CI 

.. 

" 

Pazarlık 8/ Ağustos/936 cumartesi günü saat l O da 
u u u " 11 

" 10/30 da 160
1 

2001 
5601 1 

31 
Mst. Mv. kılaatının iki kıta şartname ile ayrı ayrı ka· 

palı zarf usulile münakasada bulunan yukarıda cinsi 

ve miktarları yazılı iki kalem yulaf ihtiyacına verilen 

fiat komisyonca pahah görüldüğünden pazarlıkla satın 1001 
alınacaktır. 

1 

21 
3 ' 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz. 

mirde kışlada Müstahkem mevki satın alma komisyo· 

nunda yapılacaktır. 

1 
60 

140
1 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda ğörülebilir. 

4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
8' 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
400

1 

450 
! ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-

9001 sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale sa~ 
4501 atin den evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2425 

1------~------~----------------Ms. Mv. Sa. AL Komisyonundan: 
3o' 1 - Deniz kıtaatmm (60,000) kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
30

1 2 - ihalesi 17 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat on altıyı 
lOOı otuzda kışlada Müstahkem Mevki Satın Alma komis-
20 ı yonunda yapılacaktır. 
9o 3 - Ekmeğin mecmu tutarı 6600 lira olup beher kilosuna 
11 12 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat akçesi (495) liradır. 
4 , · 5 - istekliler ticaret odasında kaytlı olduklarına dair vesika 
51 göstermeleri lazımdır . 
51 6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 7 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü madde-

58
1 

lerile şartnamede yazılı vesikaları muvakkat teminat 
4

1 
makbuzu ve teklif mektupları ile birlikte ihale saatın-

1 dan en az bir saat evel kışlada Mst. Mv. Satın Alma 
51 komisyonuna müracaatları. 1 6 11 15 2426 
7 ,---M--n-.-M-v-.--sa~t-.-a-lm-a~k·-o-m-i-sy_o_n_u_n-da_n_: ________________ __ 

8 1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatmın 43050 kırküç bin elli kilo 
6 ı sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
r muştur. 

5 2 - ihalesi 18/Ağustos/936 salı günü saat onaltı buçukla 
3 1 lzmirde kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapıla· 
31 caktır. 

İ 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 34009 lira 50 kuruştur. 
31 4 - Beher kilo sadeyağı için 79 kuruş fiat tahmin edil-
31 miştir. 100 761 

40 
766 

ikinci sülaymaniye m. eş· 
refpaşa şeyh ahmct sokak. 
Ahmetağa m. limoncular s. 
Karata, duygu aokak. 
Üçüncü karalaş duygu s. 

1 5 - Teminat muvakkate akçesi 2550 lira 72 kuruştur. 
11 dükkan 140 6 - Şartname sureti 170 kuruş mukabilinde komisyondan 

40 ı alınır. 
70 781 
70 782 

550 783 
340 785 
100 810 

6 
32 818 

848 
28 860 

873 
8 

972 
12 975 
8 

976 

u u 

Karataş irfan sokak. 
Hasan hoca m. kara os· 
manoğlu hanında. 
Karantina mısırlı caddesi 
Karataş şetaret sokak. 
Mersinli bumava caddesi. 
Şehitler m. mukaddes me
zar s. 
Mangaltepe sokak. 
Kasap hızır m. kuyumcu· 
lar çarşısı. 

" il il 

47 
55 

65,53 
26 

26/41 

43 
63 
30 

318/320 
10-1011 
Ea. 14 
96,98,100 

26 
41 

43 

ev 
ev 
arsa 
ev 
oda 

arsa 

30
1 7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-

4 ı sika göstermek mecburiyetindedirler. 

25 8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

35
• ve üçücü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 

1 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

4 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklar· 

' dır. l 6 11 16 2392 ev 260 ____________________________________________ _ 

kahve 50 Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: 
mağaza t .640 1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatmm (114000) kilo yulaf ih· 

1 tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
arsa 32 2 - ihalesi 13 ağustos 936 perşembe günü saat on birde 
dükkan 90

1 İzmirde kışlada Mst. Mv. Sat. al. Ko. nunda yapıla-
! caktır. 

80 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (6270) liradır. •• 

254 
26 

160 
300 
600 

Mevkii ve numaralan yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe· 
şin olarak ödenmek üzere aabşları 17 /8/936 pazartesi günü 
saat onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlann hizalarında yazılı depozitoyu veznemize ya· 
tırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında ü.;er fotoğraf getir 

4 - Beh.er kilo yulaf için beş kuruş elli santim fiat tahmin 
edilmiştir. 

5 - Teminat muvakkate akçesi (471) liradır. 
6 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek l mecburiyetindedirler. 
meleri ilan olunur. 1 12 2428 

120 f zmir Sulh hakimliğinden: 
lzmir Telefon şirketi tara· 

fından Brettin (Duhani zade) 
kemer altı büyük salepçi han 

40 No. 24-1 otomobil parçacısı 

540 

aleygine ikame olunan dava· 
60 nın cereyan etmekte olan mu· 
24 hakemesinde müddeialeyh na· 
48 mına yazılan ve tebliğ edil-

mek üzere gönderilen daveti· 
60 yenin borçlunun ikametgahının 
45 meçhuliyetine binaen bili teb· 
14 fiğ iade edilmiş olduğundan, 
60 müddei vekilinin istemesi üze· 
60 rine gazete ile ilanen tebliğat 
70 icrasm'a karar verilerek bu 
80 baptaki muhakeme 15/9/936 

tarihine tesadüf eden Salı saat 

10 a bırakmış olduğundan, 
yevmi mezkur ve saatta müd
dei aleyhin bizzat veya mu· 
saddak vekaletname ile bir 
vekil göndermediği takdirde, 
gıyab kararı verileceği dave
tiye makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 2423 

Zayi tasdikname 
329 senesinde lzmir lisesi· 

nin 9 uncu sınıfından almış 
olduğum tasdiknamemi kay
bettim. Yenisini alaçağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Karaburun Ziraat bank 
memuru 

Süleyman Gönenç 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçünçü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarım ihale saatından 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak· 
lardır. 29 1 5 10 2371 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bergama askeri sat al. komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 9 ton sadeyağı kapalı zarf usu· 

tile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 5400 liradır. 
3 - Birinci teminr.tı 405 liradır. 
4 - 18/8/936 salı günü saat onda Bergama askeri satın 

alma binasında alınacaktır. 
5 - istekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektup

larını veya tahvillerini ihale saatinden evvel Bergama 
maliye veznesine teslim edilecektir. 

6 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler için hergün ko
misyon açık olduğu ilan olunur. 1 6 11 16 2393 
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Devlet demiryoHarından: e erco Hellenic Lines 
Vapur Acentası Limited 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 27 tem· 
muzda gelip 1 agustosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

SVENSK ORİET LINEIN 
"VASALAND,, motörü 30 

temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIG, GD
YNİA, OSLO, GOTEBURG 
ve İSKANDİNA VY A liman· 
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIYA., vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PİRE, MALTA, MAR
SIL YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

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

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

Anglo- Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

deti 75 saat, 
Port·Sait ve lskenderiye li· 

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

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

Gazi o ~u Açıldı 
"BUYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
türlü konförü cami, tertemiz takınılan ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

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

Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 

lnay istasyonunda kilosu 4,50 kuruş tahmin edilen 18SO 
kilo palamud 10181936 da öğleden sonra saat 15 de afyonda 
7 nci işletmede pazarlıkla satılacaktır. 

Talipler kanunun 4 cü maddesi mucibince İşe girmeğe mani 
bulunmadığına dair beyanname ile lnay veya afyon veznesine 
yatıracakları 501 kuruş mvvakkat teminat makbuzu ile ayni 
gün ve saatte 7 nci işletme komisyonuna müracaatları, gelme· 
dikleri takdirde teklif mektublarını ayni vesikalarla gönderilme
leri lazımdır. 

Şartnameler lnay istasyonu ile işletn1c kaleminde parasız 
verilecektir. 28 1 4 2339 

Muhammen senelik kira bedeli 200 lira olan lzmir Alsan· 
cakta birincikordonda eski itfaiye binası karşısında 584/390 
kapu numaralı bina, 7/8/936 cuma günü saat 15 te lzmir Al· 
sancakta 8 inci işletme binasında açık artırmn suretile ve bir 
sene müddetle kiraya verilecektir. İstekliıerin 15 lira muvakkat 
teminat vermeleri ve aranılan vesikalar ve işe girmeğe kanuni 
bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen va
kılta Alsancaktaki komisyon reisliğine bizzat veya tahriren 
müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
28 1 2308 

Izmir Muhasebei hususiye mü
dürlüğünden; 

Mevkii Cinsi No. sı Bedeli sabıkı 
lzmirde Aras mektebi altında Dükkan 39 26 Lira 
Karşıyaka alaybey iktısat sokak Ev 26 42 Lira 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişi.kliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca· 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. 
Umumi Den iz Acentahğı 

Limited 

İdareyi hususiye akaratından olup yukarda yeri ve cinsleri 
gösterilen akar kiraya verilmek üzere 10 gün müddetle temdi

•lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .ıılllllllllllllllfllUlllllllll~ den arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek için 
acentasına müracaat olunması - hergün M. H. müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek isti· 

at edilmesi rica olunur. 
Tele. 2004 2005 2663 

Telefon: 317-i = A. Kemal Tonay ~ yenlerin de ihale günü olan 6/8/936 perşembe günü saat 10 
da depozito makbuzlarile birlikte encümeni vilayete müraca-

VAN-
0/i vi er VE Şürekası Bakteriyolog ~e bulaşık, salgı". h~stalıkları mütalıassısı= atleri ilan olunur. 30 1 3 5 2360 = Da malıanc ı"'ta~,omı k:ırşısınJnkı ılıhd• sokak l>:ı .. ııuln 30 san· - - ----------------------

0 . 
Limited lı C\" \'C Ulll:l\CllChaıicsiııılı> sahab aat 8 elen nkfıtm aııt 6 :ı knılar = lzmir Muhasebei hususiye mü 

V anur Acentası ııastııı:mm k:;ııuı <·der. = 
!" . . . = ~lürncanl eden lı:ı trılnra ~npılınn ı liizımgelen aır lnhliliıt \'C = d•• ı•• ..., •• d 

Cendelı Han, Bırıncı Kordon - mikro kor1ik mu:ıyeııclcri ile \Crcınli lın wlnra yaııılın:uıuıa cevza = ur ugun en: 
DEUTSCHE

VL.ENVA.NTE LINIE THE ELEEi{~f~43LINES Ltd. i11İttlttlrilt11fltttti'ı'llliİmllİll1İiİiİfıi'1IM'1lttt1Wlttf1ff'r~t/;/;;~ Y41J~s llllllllm ldarei hususiyenin şubeleri için mübay;.ası lazım~elen 500 
lira muhammen kıymetli 25 adet ôolabın 'imali 25/71936 tari-

G. m. b. H. "GRODNO,, vapuru 
25 

ha- Izmı·r Sıhhat ve ı·çtimaı· mua- hinden itibaren 10/8/936 tarigine kadar 15 gün müddet~e ek· 
"ACuAIA,, vapuru 31 tem· ziranda beklenmekte olup . l l 

n siltmeye konu muştur. Talip olan arın şartnamesini görmek 
muzda bekleniyor HAMBURG ~k~~;a ve Hul için yük ala- Venet mÜdÜr)ÜğÜnden: 2305 üzere hergün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine 

~=ktr~VES'ten yük boşalta· "MARDINIAN,. vapuru27 Enaz En çok Teminatı ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 10/8/936 pa· 

ı haziranda beklenmekte olup Cinsi Kilosu Kilosu Tutarı akçesi zartesi günü saat lOda depozito makbuzları ile birlikte vilayet 
"CH OS,. vapuru lO ağus· Liverpool ve Glasgow için daimi encümenine müracaatları. 26 28 30 1 2334 

tosta bekleniyor, 15 ağustosa yük alacaktır. Koyun eti 2000 2500 Tôto T?sL. 
kadar ANVERS, ROTTER- "DRAGO,. vapuru temmuz Dana eti 1500 1700 425 32 
DAM, HAMBURG ve BRE- ortalarında Londra, Hul ve Kok kömürü 10000 14000 455 35 
MEN için yok alacaktır. Anversten gelip yük çıkara· Pamuk 1250 kilo 567 43 

AMERiKAN EXPORT LINES cak ve ayni zamunda Londra, 
"EXMlNSTER,, vapuru 31 ve Hul için yük alacaktır. 

temmuzda bekleniyor. Nev· "LESBIAN,. vapuru 15 tem· 
york için yük alacaktır. muzda Liverpol ve Swansea· 

SERVİCE MARITIME ROU· dan gelip yük çıkaracaktır. 
MAİN BUDAPEŞT DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"DUROSTOR,, vapuru 1 "SOFIA,. vapuru 25 hazi-
ağustosta bekleniyor. KÖS- randa Hamburg ve Bremen· 
TENCE, SULINA, GALA TZ den gelip yük çıkaracaktır. 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, BUDA PEST, BRA
TISLA VA, VIYENA ve Lf NZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANUBI
ENNE-MARITlME BUDAPEST 

·'BUDAPEST,. motörü 28 
temmuzda bekleniyor. İSKEN
DERİYE için yük alacaktır. 

"DUNA,, motörü Danub 
limanları için yük almak üze
re 7 ağustosa doğru bekle· 
nilmektedir. 

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

Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet 

' çeşitleri 

et 

• 
Si 

..,._ 

Şahap 

Sağır, dilsiz, körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
ve yukarıda isimleri ve miktarları ve muhammen bedelleri ve 
teminatı muvakkate akçeleri yazılı dört kalem erzak vesaire 
kanuna tevfikan 15 gün müddetle <ıçık eksiltmeğe çıkarılmış
tır. 7/8/936 cuma günü saat 14 te Sıhhat ve içtmai muave
net müdürlüğündeki satın alma komisyonunda ihalesi yapıla
cağından isteklilerin malsandıkları teminat akçesi makbuzlarile 
birlikte müracaatları ve şartnamelerini görmek için hergün 
Sıhhat müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur. 25 29 1 4 

lzmir Vilayetinden: 
lzmir Vilayetinin Seydiköy nahiyesine tabi Bulgurca Çiftli

ğinin Kadastrosu lzmir Kadastro Müdürlüğü tarafından yapı· 
lacaktır. 

Bu Çiftlik dahilinde veya sınırında arazisi bulunan kimse
lerin tapu senedi, harita, mahkeme kararı , Katibi adil senedi, 
nüfus kağıdı gibi belgeleri hazırlamaları ve iki ay sonra ma· 
hallinde bulunacak Kadastrô posta memuruna hunları ibraz 
ile ne gibi ayni hakları varsa bildirmeleri herkesin qıaliimu 
olmak üzere 2613 sayılı kanunun sekizinci maddesi mucibince 
ilan olunur. 2411 

Gümrük Muhafaza 
Komutanlığı lstanbul 
Alma Komisyonundan: 

Genel 
Satın 

1 - Muhammen bedeli 18629 lira 60 kuruş olan 1160 
takım Muhafaza memuru elbisesi bahalı göı üldüğünden 
yeniden 17 /8/936 Pazartesi günü saat 1 O da Pazar· 
lığı yapılacaktır. 

2 - Şartamesi Komisyondadır görülebilir. 
3 - isteklilerin 1398 liralık teminatlarile Komisyona gel-

meleri. 1 5 11 16 4294 I 2395 

.Kemalpaşa Ziraat Banka
sından: 

1470 numaralı Zirai Kredi Kooperatifleri kanununa göre 
kurulmuş olan (89) Numaralı Parsa Zirai Kredi Kooperatifi 
muamelatını (2836) sayılı kanuna uydurmamağa karar vermiş 
olduğundan tasfiyesine başlanılmıştır. Kooperatiften al.acaklı 
olanların bu tarihten itibaren en çok bir sene içinde alacak 
vesikalarını ve başka suretle iddia edebilecekleri haklarını he· 
yetimize müracaatla kaydettirmeleri, Kooperatif ınerkezindt: 
bulundukları takdirde taahhütlü birer mektubla heyetimize bil
dirmeleri lüzumu ilan olunur. 

89 Numaralı Parsa kooperatifinin 
tasfiye memur heyeti 2414 

Düzeltme 


