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~Pheli bir Ermeni yakalalandı. Seyyid. 
~ ve avene/erinden kırk teslim daha!. 

Bir kadın, Şeyh Rızayı 
öldürmek istedi 

Kendisini teslini-·ôhnamağa teşvik 
eden Şeyhin . genç kansı için ~ t 

8iR KAFİLE 24. SAAT MÜHLET İSTEDİ 

v: Aşağı Agaşi reisi Miç" 
Seg,. 'd Ağa denilen herif 

~1 Rızanın oğulların-d Askerlerimiz bugün de temiz· 
Q11 Hasan mel'unu Jcme lıarckıitına devam eımi~ler ve 

~•bul, 28 (Hususi muhobiri· lıfi~ ük muvaffakıyetler göstermi~ler· S Telefonla) - Ellizi:r.dcn dir. Tayyarelerimiz, inlerine çekil-

~-· ~--==============="=ı=iş===o=la=n=a=m=·ı=er=i=--b-o_m_b_a_rd_ı_m_a_n~e-t· 

Benzin ~ve petrol işi 

miştir. Tarama ameliyesi devam 
ederken, aralarında birçok Se)id-
1.-r old uğn halde 4 O i{işilik Lir ka. 
file ballarımıza iltica cırııişlcr ,.e 
ıeı;lim olıııuolardır. 

Bunlar, kendileriui Rızunın 

aldallığını ,·e hütün koLabaıin 
Şeyhıe olılu~unu SÖ)lenıi~lcrdir. 

Kımılkandlılar, lıükiimelc ha. 
her göud<'rerck teslim olacaklarını 
Lilılirmj~ler ,.e 2 ! ;;aat oıı1hleı is-

temi~lerdir. 

fiaber alındığına göre, hir ma· 
ğaraya ıııığıomış olan aı:i Seyid Hı· 

zaya suikaed tertib edilmi~ ve sui· 
kaedı hazırlıyan bir kadın ıışiret 

erkanı tararından yakalanarak der
hal öldürülmüştür. 

Şeyh Rıza, korku içinde bulu· 
nan ve kc•ndisioi terketmeleri muh· 
temel olan a~iret erkanını yanın• 
dan ayırmamakta ve dağılmamalan 
için kurbanlar kesmekle, üzerlerİo· 
de manevi tesir icra eylemeğe ça• 
lışmakıadır. Rızanın genç rn gO· 
zcl kansı Hesi ise, Rızanın hükfı· 
;mete te!lim olmamaeı için üzerinde 
tesir yapmak.tadır. 

İstanbul, 28 (Uueusi muhabiri· 
mizdeo: Telefonla) - Şimdi gelen 
bir haberde, askerlerimizin Şeyh 

Rızanın izi üzerinde bulunduğu 
bildirilmektedir. Şirketler, benzin satma-

~ kt d • 1 Bu mıntakada ı:ıeneriyane do· 
h • ı ıa a ısrar e ıyor ar laşan şüpheli bir Ermeni yakalan· 
r. mışıır. Tahkikata haelanmıştır. 

'fro[ ihtiyacı da ;iddetli bir suretle his-Ankaraya dolu düştü 
•ediliyor. Müddeiumumilik, Ticaret 

Odasından izahat aldı 

Ankara, 28 (Hususi muha· 
birimizden) - Bugün öğle· 
den sonra Ankaraya dolu ile 
karışık yağmur düşmüştür. 
Polatlı hava!isine tekrar faıla 
yağmur yağmıştır. 

Mehmedçik iş başında 

Trakyada as-
keri manevralar 
6 Devlet E. harbiye 
reisi de bulunacak .. 

lstanbul, "28 (Hususi muha· 
birimizden) - 16 Ağustosta 
Trakyada büyük askeri ma· 
nevralar yapılacaktır. Yedi, 
sekiz fırkanın iştirak edeceği 
bu manevralarda, tanklar ve 
tayyarelerimiz de hazır bulu· 
nacaktır. 

Balkan antantı devletleri, 
Erkanıharbiyei umumiye reis· 
leri dahil olmak üzere alta Er
kanıharbiye reisi ve 30 ataşe· 
militer, kahraman ordumuzun 
manevralarını takip edecek· 
lerdir. 

r ' M.F.Çakmak 
Çanakkalede par

lak tezahüratla 
karşılandı 

lstanbul, 28 (Hususi 
muhabirimizden) - Tef
tişlerde bulunmak üzere 
Çanakkalege giden büyük 
erkanı lıarbige reisimiz 
Mareşal Fevzi Çakmak, 
Çanakkale halkı tarafın-
dan tezahüratla ve me
rasimle karşılanmıştır. \... ___________ .,,/ 

Fransada mali vaziyet 

Jı .• 
~111c· 

ı~ .llttızt belediye nııntakası 
lıillıır •ee rı 'c petrol ~irkctlerinin 

il t rıtal . 
ııı tahit arı , dün <le Ldeılıvc· 

~Ilı t etr11· . . • 
l,t l'lı 1

ll1 f la ilen lıen:r.tu 5Bt• 
1 1lı t ••rar · ~.. ''" 1 t'lou~ler, "alış Jepo· 

.... '~ •. ;ı 1 ' ' ~fld'lt Utnıuşlnrdır. Bı•lediye, 
ı~ 11'11Qı)a1 1atırı Lenzirılcrioi satınHk 
g.t ~lllıaın ,o ınüeasese mfidürlii~ii 

1Jı · 11
• ik' · · ~d ~l.. ita ı gündür ıtfaıye 

'-~"rıdelı:.i ~ınakam N ilıaıl h~y 
'-lıth 6rıu d elediye merkez mın· 
,~rıe ~ e ''eeait ve ihtiyaç 
t''1 r, llea . O lturuttan benzin .sat· 
~- ıa, ı· llQ aat .• ~~ tı ıle ış ııı, sıra numa· 
dıh ?111 Peı Y•pılmaktadır. Aynca 
•· llırı rot · ._ ""''il teah' şır .. etleri de bele· 
ı. · •lı ll etr 11· ~ •dırı 1o1 fiatten benzin 
~ .:'~ilıter:r· Büuın nakil vasıta· 
tıt· ""~t ' ben · · h · 1 'il ~tel zıo ı tıyaç arını, 

''Ilı er v b . b tltted' e cledıyeden te· 
~ı <1tle.a· ttler. 
~ '• "')'e ~r_ aıı•ta ' Pazar günü benzin 
~ itt,ı ı.lar1 b' • 'Ilı 1 tııı 1 sa ıblerıne 1100 

'çıta)t 11 bulunmuş, mağaza· 
llluınen fiat öıerin· 

karşısında, benzin satışı 
den .ııolış y:ıpnıularını t.ilılirmiştir. 

Bıı rnogaıalıırı i~lcıcnln. menri 
Sonu 6 ıncı sahifede 

--------·-----
Zehirli gaz 
kursu acıldı • 

Yüksek tahsil gören
ler çatır ılıyor. 
Vilayet m11kamındo11: 
Haftanın her gününde akşam· 

)arı 19 dan 20yc kad.n llıtlke\·inde 
zehirli gazlardan korunma kursları 

açılmıoıır. Bu günden itilıııren dok· 
tor, mühendiş, kimyager, diş beki· 
mi, cezacı, ziraat miilıcndiei gibi 
memur ve 'Jerbest yükeck tıbail 

erbabının Lu kurslara Jevamları 
mecLuri olup on beş gün devam 
edecek olan bu kurelııra g<'lmeleri 
bildirilir. 

\'ali 
Fazlı Güleç 

Şotan kabinesi, bugün 
programını okuyacak - ·-----=--

Maliye Nazırı, Fransa maliyede de kuv. 
vetli olmak mecburiyetindedir, dedi -ı · · Ucuzlatma 

B. Kamil Şotan 
Parie, 28 (Radyo) - Fransız 

kabinesi, yano (bugün) parlamento 
ile ayan meclisine gidecf'k. ve be· 
yannamesini okuyacaktır. 

Maliye Nezaretine geçmio hu· 
lunan B. Jorj Bone, bugün Ame· 
rikadsın Mareilyaya vaıııl olmuş ve 
bir otokaıla hemen yola çıkarak 

buraya gelmiotir. 
&taliye Nazın, Franaanın ordu 

- Sonıı 6 ınoı ıalıijede -

siyasetimiz 
Kumpanyalardan 
hüsnüniyet bekleriz 

Hülı.unıeı, lıııyııt p ılıalılıf:ıııı 
gidermek nıak@adile ical11rıdn Lııid· 

ecniıı miisnadı-si nishetinıle ll'l~İ· 

Jenleu de ıen7.iliiı ) apıııaktııılır. 

lnüoü biildıoıetinin ı~rarla ta· 
kih elliği lıu siyaset, r,ok ) criııılı · 

ve ddıleıı eayanı şükrandır. Bun· 
dau evci eeker ve ıuz, kal>ııl etli· 
len kanunlarla ııcuzlatılmışlı. Son 
defa ıla Lenzin ve petrolda aynı 
ucuzluk temin olunmuştur. Benzin 
ve petrolun ucuzlatılması için her 
ikisinin gümriik ruimleri ve hen· 
zinden alınmakta olan iıtiblak ver· 
gieini azaltmıotır. Ucuzluğu istihdaf 
eden, hükı'\met Büyük Millet l\lec· 
lisine teklirte bulunmuş, ehemmi· 
yet ve memnuniyetle karşılanao 

benzin ve pi!lrol kaounlan, yaz ta· 
tilioden evel kabul ellilt:rdı. 25· 

- Sonıı 6 ıncı ıalıi/ede -

Suriye BaşlJekili ve Kont 
dö Martel Suriyeye gitti 

General lnönü, Büyük 
Şefe malumat sundu ------------

Mülakat dört saat sürdü. Türikiye.Suri-
ye ve Fransa münasebatı arasında 

fikir mutabakatı görüldü 
Menamencioğlunun beyanatı 

.)urıye JJaşv~kili lstanbulda 
1 tanhul, 28 (Hu u i muhabiri· deniz köşkünde bir ö~le ziyafeti 

mizden) - Atatürk, lla~,·ekil, Gc· ,·crmi:, Lu ziy.ıfcttc JJariciye \ekil 
neral İsmet İnününil kabul buyur· Vekili U. Xumnn Menemencio~lu 
muolardır. Başvekil, Suriye llaş,·e· ıla lıazır lıulunmu:tur. 

kili \'e fevkalade komiseri ile 'aki Ziyafcıi rnüıe'akıb dört ~aat 

mülalaıları hakkında Büyük Şefe kadar devam eden bir konferans 
ınah1mat arzetmi@tir. akcledilmi§tir. Bu içtimada, Türki· 

fıııanbul, 28 (Hususi nıuhabi· ye-Fransa ve Türkiye-Suriye nıüna· 
rimizden) - Franeanın Suriye fev. eebatı ve Hatay işi tc·tkik: l'dilmiş 
kallidc komiseri Kont dö l\f.nrlcl, \"C tam bir fikir mutabakati mü• 

dün sabahki Semploo ekprcsi ile şnbade olunmuştur. 
oehrimize gelıniı ve Sirkeci ieıas- İçtimaı müteakıh beyanatta 
yoounda karoılanmıştır. bulunan Kont dü ltfartcl: 

Kont dö Martcl, J>erapalaa ote· - 1ki memleket arasınde hiç· 
line inmiı ve orada Suriye Başve· bir mesele yoktur. Bugün Baıvekil 
kili H. Cemil Mürdüme mülaki f emel İnönüoü ziyaret ctıim ve 
olmuştur. kendilerile görüştüm. Demiştir. 

Başvekil General ismet lnönü; Suriye llaşvekili ''e Kont dö 
B. Cemil 1\lürdüm ve Kont dö Martd, bu sabahki Toros ekspre· 

Mart el şerefine dün J."Joryaclaki - Sonu 6 ıncı sahi/ ade-

Spor hareketleri: 

Yukarıda Mü/ligim-Komar güreşinden bir intiba, aşağıda 
sıra ile, hakem Cemal kaptan, Zibisko, Amerikan boğası 
Komar, Mültigim, Molla Melımed, güreşe girmeven Abi-

din, Bucalı Manaş, lsmail, Ha9ati 
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Bir kariim, bana yazdığı bir mektubdo, gazetelerin evlenme ve g6· 
pQl ioleri etrııfındn 11nketler açıp, akıl hocalığı yapmnlan, iıdivaç ilAn· 
Jan neşretme leri şeklindoki neşriyat ilzerinde ne dü~OndüğümQ aoru: 
yor. Bütün gazetecilerin of lan na mağrurcn diyeceğim ki: Bu yazılar ka· 
dar esna iti b;ırile &açm ı.ı, terbiye ve telkin noktasından bcrhad ve muınr 
hirşey taeavvur edemem. 

Diyecekler k i: 
- Gazete, nihayet bir ııblıik ve fa zilet hocası , bir külıür ve terbiye 

orgnaı dt>ğil, ticari bir matahtır, dfüdiği nesneyi iınnl eder. 
Bu Ce\•ab, lıııgüo bizim aramızda beklediğimiz ve teesSÜ'lÜDÜ istediği· 

miz ideal gı.ı zctccili~io rulıuon tükürmekle müsavidir. Evet birçok garb 
memleke tlerinde gazete, adi hır politika va ıtnıı, şu bankoya, bn züm· 
reye eatılmıı bir matnhtı r. Yani, Llhiycti, menfaat saikasile, baıkalan· 
nın clleriodo buhınao bir matah.. DeıookraQioin büyük bntalarıodan 

biri de, bu çok kuvvetli, bu her yere dalıp çıkan, hıı her yerde müı· 
beı ve menfi bir tc ir yııp. bilen ve yazdığını ıl linyanın dört köıesine 

duyurabilen va ııayı, ha ıboş bırakmasıdır. Bu geniş mii6amnba: cemi· 
yetlerc neler mal olmuştur?. Bir sazote, i terse ablılkı ifaad, istene fc. 
andı irtad eder; emin olunuz .. 

Bir gazele, balon gibi bir herif i dilems lıir kıymet yapar, dilerse 
bir kıymeti çamurla örtnb ıekoıeletir. Yani sıızeıc; baılıbaşıoa halik 
veya katil olacak kadar kuvvetlidir. Fnkat bizim Türk topraklarının 

muhtaç olduğu gazete, bu ayarda goaete de~il , vckarlı, ouurlu, bugünün 
davnsım kavramıı, cemiyetin menfaatini herşeyılen üelilo tutan, ticaret 
ihtirası taşımıyao bir gazetedir. Aynı zamanda terbiye ve kültür i~lcrin· 
de rol oynıyao bir gazete •• 

Binaenaleyh, bizım gazetelerimizin, böyle bir içtimai seviye içinde, 
gonill muhabere vasıtnlı~ı. sevda veya izdivaç dellllllığı yapıp, ruhi "° 
fikri vaziyetleri bulut altında kalmış vatandaşları peşlerinden ıilrükle· 
meleri hiç te do~ru değildir. 

Çünkü uydurma " ciciaoneler.,, "hanım teyzeler,,, ••abla,, lar ne 
kadındırlar, ne de karşılıırındakioio vaziyetini dflşiinen inıJSnlar .. 

Onlar sadece, gnzetelcrinin r.ürüıııfinü, mevzulannın dedikodoıuno 

bckJiyen me lek @abiblcridir ve bu şekildeki neşriyat, dediğim gibi, bi· 
zim cemiyetimizde faydalı değil , zararlıdır. 

Saime Sadi 

Gönüllü gönderen Van Zelandın 
komite se •ahati 

Avusturya zabıtasınca Vaşington, 28 (Radyo) -
yakalandı Amerika Hariciye Nazırı B. 

Viyana, 28 ( Radyo ) - Hul , Belçika Başvekili B. Van 
Avusturya yolile Çekoslovak- Zelandm seyahati hakkında , 
yadan ispanyaya gönüllü gön- gazetecilere beyanatta bulu· 
dert>n bir komite, Viyana za· nurken bu seyahatin, müda· 
bıtası tarafından yakalanmıştır. velei efkar için vukubulduğunu 

ve başka bir mahiyeti olma
/ spanyo/ milyoneri dığını söylemiştir. 
B. Mussolinye mektub B. Titulesko 

götUrUyor Fransayı tenkid ediyor 
Cebelüttarık, 28 (Radyo)- Paris, 28 ( A.A. ) - Bir 

(Roan Mark} adındaki lspan· müddettir Fransada bulun· 
yol milyoneri, Frankodan B. makta olan Eski Romanya 
Mussoliniye bir mektub gö· Hariciye Nazın Titulesko Bor· 
türmek üzere bugün buradan deuaksda söylediği bir nutukta 
hareket eylemiştir. Fransayı bu memleketlere karşı 

/talya faal bir siyaset takip etme· 
mekle muahaze ederek de· 

Valansiya ültimatom verdi miştir ki: 

Roma, 28 (Radyo) - Va- -Bu gayri faal siyaset do-
linsiya hükumeti tarafından layısile Fransa merkezi ve 
en ufak bir hareket daha vu· şarki Avrupadaki mevkiini 
kubulduğu takdirde İtalyanın kaybetmektedir. lngilterenin 
otomatik bir şekilde hareket Fransaya olan yardım taahhü· 
edeceği, Cumhuriyetçi f span- dü Fransanın bir istilaya uğ· 
yaya bıldirilmiştir. radığı takdirde fiili olabileceği 

Almanlar kaydi bu taahhüdün kıymetini 
düşürmez. Bu taabhüd metni 

Karolun seyahatine büyük belki de daha fazlasını ihtiva 

Adliye Vekili 
Ödemişte istirahat 

edecek 
Adliye B. Şükrü Saracoğlu 

Bozdağdaki köşkünde istira· 
hat etmek üzere Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve Ödemişe 
gitmiştir. -----

Zehirli gazlar 
BugUn Halkevlnde kon· 

ferans var 
Zehirli gazlardan korunma 

mütehassısı Dr. B. Hüsnü Is· 
tanbuldan ~ehrimize gelmiştir. 
ilk konferansını bugün Halke
vinde verecektir. Memur ve 
serbest doktorlarla eczacı, 

kimyaker, mühendis ve ziraat 
mühendisi gibi yüksek tahsil 
görmüş olanların bu konfe
ransları takib etmeleri mec· 
buridir. 

Ve.zir ve Osman 
ağa suları 

Ka yna klar1n bir kısmı 
kurumuş 

Vezir ve Osman (ağa) su· 
yunun 11 kaynağından yedisi· 
nin kuruduğu söyleniyor. Ka· 
lan kaynaklardan biri kirlidir. 
Onun temizlettirilmesine çalı· 
şılıyor. 150 senedenberi kay· 
naklarm kuruduğu görülmemiş 
bir hadise imi~. 

6 Yaşında 
Bir çocuğun ayağı kırıldı 

Eve iki akşam Karataş tram· 
vay caddesinde bir kaza vuku· 
bulmuş, Halil oğlu 6 yaşında 
Ethemin bir bacağı kırılmıştır. 
Küçük Ethem, bir kamyonetin 
arkasına asılmıştı. Kamyonet 

hızla ilcrlf!rken çocuk ansızın 
yere atlamış, arkadan ve pek 
yakından kamyoneti takip 
eden şoför Ahmet oğlu Ali 
Bıyılcın idaresinde bulunan 28 
numaralı otomobilin altında 
kalmıştır. Şoför, fren ve ma· 
nevra yapmak suretile kazanın 
önüne geçmeğe çalışmışsa da 
muvaffak olamamıştır. Arka 
sağ tekerlek Ethemin sağ ha· 
cağını çiğnemiş, kırmıştır. Ya· 
rah çocuk, memleket hastaha· 
nesine kaldırılmıştır. 

Polis komiserleri 
ehemmiyet veriyorlar etmektedir. Bunu gözönünde tu· Te r fi imtihanına g irecekler 
Berlin, 28 (Radyo) - Al- tarak ona göre hareket edil- Polis komiserlerinin terfi 

manya siyasal mehafili, Ro- melidir." imtihanlarının 5 Temmuzda 
manya kralı Karolun Varşova Rus alimleri yapılması için Dahiliye Veki· 
seyahatine büyük ehemmiyet Mükafa t a lacaklar leti emniyet işleri umum mü· 
atfediyorlar. Moskova, 28 ( A.A. ) dürlüğünden emir gelmiştir. 

Şimdiye kadar kralın şere- Merkezi icra komitesi Şimal Haber aldığımıza göre, komi· 
fine verilen ziyafetlerde ulus· kutbu seferine iştirak etmiş scrlerden çoğu bu imtihana 
lar sosyetesinden bahsetmiye· olan Şmit, Spirina, Chevelet, gireceklerdir. 
rek, iki devlet arasındaki dost- Papanis, Alexiev, Mazoruok, Jneb_o_l_u--fı-aciası 
luğu herşeyden daha müessir Golvoine, Babouchkine, Vo· 
addetmesi, Alman mehafili dopianov, Molokvoa kahra· 
üzerinde büyük bir tesir uyan· man unvanını ve Lenin nişa· 
dırmıştır. nını veımeği kararlaştırmıştır. 

Bunlar ayrıca 25 biner ruble 
Yalanmış mükafat alacaklardır. 

Vaşington, 28 (Radyo) Sefere iştirak eden diğer 
Amerika Hariciye Nezareti, 16 kişi on beş bin ruble ve 
Berlin sefirine talimat vererek Lenin nişanını, 13 kişi de 10 
kontrol hakkında Fransa ile bin ruble ve Kızılyıldız nişa· 
lngilterenin noktai nazarına nını alacaklardır. 
iştirak etmesini emrettiği hak· Bay Mussolini 
kındaki haberleri tekzip et· Tayyare ile Adrrgatik sa-
mektedir. hillerini dolaştı · 

Bir denizaltı denize Roma, 28 (Radyo) - Bay 
indirmişler Mussolini, refakatinde General 

Paris, 28 /Radyo) - ltal· Vale olduğu halde bir tayya-
yanlar, bugün (Fota) adındaki reye binmiş ve bütün Adriya-
tahtelbahirini denize indir· tik sahillerini takiben bir tur 
mişlerdir. yapmıştır. 

Muha k eme, 19 Tem
muz a bırakıldı 

lncbolu faciası maznunları 
icaptan B. Mehmed Ali ile suç 
arkadaşlarının muhakemelerine 
dün şehrimiz Ağırcaza mahke· 
mesinde devam edilecekti. 
Vak'a gecesi kazazedeleri kur· 
taran istikbal vapuru üçüncü 
kaptanı B. Ömer ile Lostra· 
mosu B. Tahsinin ifadelerinin 
istinabe suretile alınması hak· 
kında Zonguldak Ağırceza 
mahkemesine yazılan talimata 
henüz cevab gelmediği arıla· 
şılmış ve bu talimat için tekit 
yazılmasına ve muhakemenin 
19 Temmuza bırakılmasına 
karar verilmiştir. 

Kazanç vergisinin tarh 
ve tahsil işleri 

Finans Bakanlığı tetkik yapıyor, 
vilayetlerden malÜmat istedi 

' "· - - ~ 
Finans Bakanlı~t kazanç Mülhak -kazalarla da muha-

vergiıinin tarh, tahakkuk. ~e bere edilerek vilayeti~-bütün 
tahsil işlerinin daha düzenli ka~alan~a aid malIDnat · bep· 
yürümesini ve irad vergileri·'· birden. nihayet · T~mmuzun 
miz arasında en mühim bir 15 inci günü akşamına kadar 
mevki işgal eden bu verginin postaya verilecektir. 
halkın şikayetlerini önliyecek 7 - itiraz komisyonları 
ve tahsil kabiliyetini azaltmt· aleddevam içtima ettirilerek 
yacak ve binnetice devlet hiz· komisyonda mevcud ve geçen 
metlerinin zamanında ve inti· seneden müdevver itiraz evrakı 
zamh bir şekilde yapılmasını ile beraber 1937 mali yılı tar-
temin edecek yeni bir karar hiyahna ait itiraz evrakı en 
vermiş ve bu hususta vilayet· k b. ':] k a b ğ 

ısa ır zamanua arar a • 
lerden bazı malumat istemiştir. !attırılacak ve mükelleflere 

Bu karar ayni zamanda; 
kazanç vergisi kanununda ya· tt!bligat yapılıp tekalif cedvel· 

leri tahsilata tevdi olunacaktır. 
pılan son değişikliklerin daha 
kolay tatbik edilmesini de Vaziyet Vekalete bildirilecek 
temin edecektir. 8 - Bundan böyle heraym 

Bu karara göre finans teş· on beşinde, geçen aydan ka· 
kilatı mensublan vergilerin lan tahakkuk ettirilmemiş ver· 
tahakkukunu Zf\manında biti· gi miktarile mükelJef adedi de 
rerek tahsil servislerine vere· (beyanname ve gayri safi 
ceklerdir. Tahakkukun zama· İradlılar ayrı ayrı) muntaza· 
nında verilip verilmediği ba· man ve merkez ve mülhak 
kanlıkca takip olunacak ve kazalara aid malumat hep bir 
tekasülü görülenler cezalandı· arada olmak üzere Vekalete 
rılacaklardır. bildirilecektir. 

Bakanlığın defterdarlıklar· 9 - Şimdiye kadar ikmal 
dan istediği malumatı yazıyo· edilmemiş tahakkukat azami 
ruz: 

1 - Her kazada gayrisafi 
irad üzerinden vergi veren 
mükelleflerin (serbest meslek· 
ler dahil) kazanç verglleri tar· 
hiyat ve tebligatı en geç han
gi tarihte nihayete erdirilmiş· 
tir. Henüz tarh muamelesi ya· 
pılmamış bu nevi mükellef 
var mıdır, varsa miktarı, ne· 
dir; ve bu mükelleflere aid 
tarhiyat ve tebligatın zama· 
nında intaç edilmemesi sebebi 
nedir. 

temmuz sonuna kadar ikmal 
edilecek; münferid hususi ha
d iseler veya ihbara müstenid 

haller müstesna olmak üzere, 

ağustos başında tahakkuku 
tahsilata verilmemiş mükellef 
bırakılmıyacaktır. 

10 - istenilen malumatı 
zamanında bildirmiyenlere, te
kid telgrafları tazmin ettiri· 
Jecektir. Kazalardan zamanın· 
da malumat alınmaması ha· 
linde telgrafla tekid ve telgraf 
ücretinin müsebbiblerine taz· 
min ettirilmesi İcab eder. 

[~~~~ 
Mersinlilerin 
istehleri 

Mersinlideki karilerimizden 
ald ığımız bir mektupta, bele' 
d iye hududu dahilinde pulU' 
nan Mersinli yolunun toz için· 
de bulunduğu bildirilmekte 'Ye 
buralann su lcrı:nası i~tenınek• 
tedir. 

/şçile.rin ·şikayetini 
ceoab verildi '-· 

, Pa?.ar ntlsh~sında yün me~· 
sucat şir.ketillifl Şayak fabr•· 
kasında çalışşn bazı işçiler~rı 
şikayetlerini yazmıştık. ouıı 
müesseseden sorduk ve aoll' 
dık lci, ortada işçilcriıniıi? 
endişesini mucip herhangi bit 
hareket veya tasavvur yoktu

0 Müessese, evvela, iki tara 
bir kolaylık olması için tedi)'' 
tını haftada değil, on günde ~ 
yapmak için işçilerin muvafı· 
katini istemiş, işçiler ise bu11, 
kendi nazar noktalarına uyt' 
görmemişlerdir. Müessese dt 
bununla iktifa etmiştir. 

Fazla mesai teklifine ~ 
lince, müessese, ancak. ~ d 
eden işçiye, 9 saat harıcıJ1 r 
iş ve buna mukabil de 11~( 
mal ücretten % 125 fazla "ı11 
ret teklif etmiştir. Ort•~, 
mecburiyet yoktur. Keza, 
bul etmiyenlerin işten ~ı b 
laştırılması gibi herhangı 
tasavvur veya tazyik te ıJlj 
zubahs değildir, arzuya bısı 
lıdır. Binaenaleyh, ortada 
sele de yok demektir. 

Kamplar 
Lise talebeleri için Ya)~ 

tarda bir kamp kurulacB ~ 
Talebeler bu kampta '~ıı 
dersler göreceklerdir. J(tı ~ 
Lisesi talebelerinin kaınP1 

zılçulluda kurulp.caktır. 

* * * ~ On iki yaşına kadar ç 
)ardan zayıf ve bakımsıı f t 
lar için iki kamp kuru 
ğını yazmıştık. Bu kaGıJl'I 
dan biri Bozdağda 0 

otelinde, diğeri Foçads ~ 
lacaktır. Evelce yapıls 11 f 
kikler neticesi olarak ys 
!arda kamp kurulmasıfl 
sarfınazar edilmiştir.~ 

2 - Her kazada aynı yıl 
için beyannameye tabi mü
kelleflere ait ilk tarhiyatm mü· 
kelleflere tebliği hangi tarihte 
ikmal edilmiştir. Henüz ilk 
tarhiyat meselesi ikmal edil· 
miyen mükellef var mıdır, var· 
sa miktarı ve tarhiyatın teah· 
huru neden mütevelliddir? 

Bir Musevi kızı, Bayra.
1 

banyolannda boğuld" 

3 - Bu umumi yazının 
alındığı tarihe kadar tarhiyat 
ve tebligatı ikmal edilmiş olan 
beyannameli mükelleflerin ade
dile ilk tarhiyata müstenid 
vergi miktarı ve bu tarhiyata 
ait tekalif cedvelinin tahsilat 
idaresine tevdi tarihi nedir? 

Safi olmıgan gelirden 
alınacak vergi 

4 - Gayri safi iradları üzerin· 
den vergiye tabi tutulan mükel
lelerden bu tebligat tarihine 
kadar vergileri itirazlı veya 
itirazsız tahakkuk ederek te· 
kalif cedvelleri tahsilat idare· 
sine verilmiş olanların adedi 
ve vergi miktarları ve tekalif 
cedvelinin tevdi tarihi nedir? 

5 - 4 üncü fıkradaki mü
kelleflerden, matruh vergilerine 
itiraz edip te henüz itirazları 
komisyonca karara raptedilmiş 
olan mükellef adedile vergi 
miktarı nedir? 

6 - Beyannameli mükel· 
leflerden beyannameleri kanu· 
nun 42 inci maddesi mucibince 
deftr:r ve evrakı müsbitelcrıle 
tetkik edilenlerle, henüz edil· 
miyenlerin ayrı ayrı miktarları 
nedir? 

-------
Zavallı kız, denize girdikten s 
ra sar'ası tutmuş ve boğulmul 

------ o 
Evelki sabah Bayraklıda umumi muavini BaY ·di 

deniz banyolarında bir facia Ôzpay elkoymuş ve h9 

olmuş, Meryem kızt 25 ya· şahitlerini dinlemiştir· ~ 

şın~a Raşe!, denizd~ yüzerken Balıkcı Yaşa~' 
sar ası tutmak suretıle boğul· • ıt 
muştur. Raşelin, denizden ölü- muhakeme I 
sü çıkanlmıştır. Raşel, üç dört Oeğirmendağı ınah•1• 0 
musevi arkadaşı yanında ol· manifaturacı Muaınrnefl b' 
duğu halde sabahleyin ilk mek ve tahsildar R•l1 ıı 
trenle lzmirden Bayraklıya ralamakla maznun Şsb',ııt 
gitmiştir. Orada bir müddet 
denizde yüzdükten ve eğlen· 

dikten sonra denizden çıkmış· 
lar, o sırada Raşelin, yanla
rında bulunmadığının farkına 

vararak araştırmışlar ve göre· 
meyınce: 

- Eyvahl arkadaşımızın sa· 
rast tuttu. Yetişin, kurtarın. 

Diye bağırmağa başlamış· 
!ardır. Denizde yüzenler, Mu· 
sevi kızlarının (sar'ası var) sözü 
üzerine acele Raşelin bulun· 
duğu yere do~u yüzerek git· 
mişlerse de, Raşe!, ölmüş bu· 
lunuyordu. Bunun üzerine kı· 

zın cesedi, dışarı çıkarılmış ve 
ayni zamanda zabıtaya malü· 
mat verilmişti r. 

Vak'a tahkikatına müddc ı · 

h "e balıkçı Yaşann mu ' s 
ciün ş~hrimiz Ağırc~~lfll'' 
kemesınde devaın e J ;o" 

a.rd e f' . 
Bu celsede ıvıU ef• 

muavini B. Şevki 5ı..ırı bıJ 
hakkında ma!umatl•tisifl' 
bir komiserle iki P.0 i ,e 
sıfatile dinlenmeJt~rı~111ıP 
nun Yaşarın sabık9•~~e I 
kikini istemiş, f olıJ 
bu dilekler kabU bİ' 
muhakeme, başk9 

bırakılmıştır. 1ııt ıJ 
Naklen 1' A"_.,., 

Burdur, Muğl•• .~i 
h .. ,r ... ı.i~' 

)ayetleri ta rırı ş._p·~~ 

müfettişi B. Ref~t f.4'-11 
vazifeyle Turgut ~~e 
Denizli viliyetlerı 
miştir 



ANADOLU 

Bay Hitler, 100 bin"nümayi9çi hu
zurunda bir söylev verdi 

V alana haktımetinin, yalnız bir devlete değil, ba. 
tan devletlere karf ı geldifi kanaati vardır 

_Vunburg, 28 { A.A. ) - bu netice daima mer'i kala- daha ileri gitmeni~ .. f~yda~ı 
~•tler burada yüz bin nüma.. caktır ve ne parlamentoda olup olmıyacaAı duıunulebıp 
Yit9inin önünde büyük bir nu· söylenen nutuklar, ne devlet lirdi. 
~ ıôylemiıtir. Hitler, evveli adamlarını hitabeleri bizi 2~ Mademki kollekti.f anlaıma
·~yanın ekonomi ıiyase- fikrimizden döndüremez. Bun- lann bu en ufatı bıle kollek· 
tiıı~en bahsederek bu ıiya· dan böyle hiçbir kimse kol· tiflerin yürümedikini göster· 

~n Alman~~nı~ b~ri~e kar!ı lektif anlaımalara karşı sui· miıtir. Biz bu~u bir ihta~ ol~
ıı: ~lconomı ıstaklahmn temı· niyet beslediğimizi iddia eyle- rak telakki edıyoruz. Takı gu-
11_: ıatibdaf ~ylediği~i . ve bu- yemez. Eter 12 Haziran ta- niln birinde çok . daha_ vah~m 
iden beynelmdel tetn.kı . ~eaa· ribli kollektif anlatma iyi ne· bir meselede aynı ıekılde ın· 
1btJc Almanyanın çekıldıği de- ticeler verebilseydi bu yolda kisarı hayale uğramayahm. 

~ ı.ı~ttı;;m::::~fli~;,.. Almanya ve ltalya, lspan-911 ıe ıyı münasebat ıdame 

$.:~:.::...;,IU~~ yaya göz mü koymuşlar? 
hQ u kat'i bir lisanla be· Ludendorfun ııJziJ: Şimali /ı:panya, birgiin F eylemit ve demiştir ki: 
'ttidl}qt bir takım beynelmilel Avrupa için harp aahneai olacak 
~ Ve teminabn ciddiyeti Pariı, 28 (Radyo) - Avam kamarası muhalif azasından 
~da bihakkın tüphe et- bir heyet, Fransa parlimentosu azasına ziyaret etmek üzere 
~~z. Bu cümleden olarak bugün buraya gelmiştir. Heyet B. Flanden tarafından kabul 
dt.;~dın tayyareler tarafın· edilmiştir. Heyete ziyafetler tertib olunmaktadır. 
'bomb.,dımanından sonra Pol Reno, heyete beyanatta bulunarak, F ransanm sulh iste
İlliıl dar memleketler menafi· diğini söylemiştir. B. Pol Reno, ispanya hadiselerinden de bah
Iİ"cl lcollektif tedbirler saye· setmiş ve: 

dile e lllubafaza edileceği ümi· • Almanyanın, (Kanarya) adalarına ve ltalyanın da (Balear) 
bir Ve temennisile halisane adaların1.. göz koyduklannı ilive eylemiıtir. B. Pol Reno, söz· 
~da ademi müdahale lerine devamla demiştir ki: 

!.ti ne avdet ettik. - Bir vakit Ludendorfun söyledikleri ıimdi hatırımıza geli· 
~zig kruvazörüne b111 yor. Alman kumandanı o zaman demişti ki: 
~ taarruzlardan sonra "Şimali ispanya, bir gün Avrupa için harb sahnesi olacaktır .• 

rıı-.1....t_-ilel tesanüdün sulhun Jstanbulda tı• Eo 
~ı tedbirlerine yol r' 
~ ı bekledik. Kontrola 
-~ tclen bütün devletlerin 
' r le bir nümayişini iste· 
bir ~ Valans makamab 
~ ete kartı değil fakat 
~ devletlere lcarıı geldik
~ "'laaınlar. O kadar mu· 
~ 0~ bu teklifi bile ka· 
t~ ettirınek mümkün olmadı. S.. biz Almanlar bundan 
~ Yanın mukadderabnı bu 
ı..; ~Gea.eae veya anlaşma· 
~ne .. terketmek gibi bir 
~ loaterdiğimiz takdirde 
~0labileceti neticesini is-

Sıhhiye Vekili, bu husus
ta beyanatta bulundu 

Tifo vak'aları, ~latanbulda ldfım teıiaa
tının iyi olmamaaından ileri geliyor 

~ edebiliriz. 

~ tuna kanaat ge· k' _.· "b ~ er yapbğımız tecru e 

~~~~~ ... :~~~~~ 
Ankara ekıpreıi 

neden gecikti? 
lstanbul, 28 (Hususi muba· 

birimizden) - Ankara ekspresi 
bugün 7 saat tcahhurla gel· 
miştir. Son günlerde yağan 
şiddetli yatmurlardan husule 
gelen seller tren hatbnı boz. 
dutu için, ekspres bir müddet 
istasyonlarda beklemiştir. 

Teahlıurun sebebi 
' ~ unutanyacağımız bir 
~ 0 

du. bundan böyle bu 
~ 't~lde milletimizin istik- Ankara treninin teahhuru mü· 
~ ~iyetini ve şerefini 

0

nasebetile dün alakadarlardan 
'le ~ndimiz koruyacağız. tahkikat yapbk. Ankara ve 
~~~etimizi bizzat kendi Eskişehir arasında fazla yağ· 
~ ~lllizle temin eyliyece· murdan husule gelen sellerin 
~ b kendi kendimizı demiryolu üzerinde bir kısım 
~ L. ~ecek derecede kuv· çakıllan sürükleyip götürdü· 

a_ ~~uyoruz. ğünü, hattın bu yüzden ka· 
~lerden çıkardığımız pandığını öğrendik. Hatta ls

A ~ tanbul treni, Polatlı civarında 
~4J>OLU sellerin getirditi ve rayları 
Ca_ ·-~ örten kumlara saplanmıı, fa· 
~ •iyuaJ gazete kat makinistin zamanında al· 
ıı_-~.ı_ ?e bafY•spm dığı tedbirle bir kazanın önü 
~~ Riitcla ôKTEM alınmıştır. lzmir treni de ls-
S~. ~~ Ye yası itleri tanbul treninden sonra Anka· 

-:_ Nlaheı Çuçar radan hareket ile yoluna de-
~ • : ' vam ederken zamanında vak'a 
~ "bıt.et Beyler eobiJ bildirilmi• i•çi gönderilerek 
't~: .. ____ .. bimu j-=-..1- y y 

'- .- ~ hat acele tamir ettirilmiştir . 
• 2-;-ır - ANADOLU d 

\' A:b-.76 .. Poeaa katmu , 05 Cumartesi günü Ankara an 
'·~NE ŞERAiTi hareket eden trenin, Pazar 

\'-..._ ~ s tltı00 aylJiı 700, ıç akşamı saat 20 de lzmire gel· 
~ ...._'-• ~UhflV. mesi lizımdı. Yolun bozul· 
S;:::ı•r için eenelik muı yijzünden tren 1 O saat 
"4't J'-.t . 

27 liradır elli dakika teahburla dün sa· ....... • ..! karaıtar 
........_-. ......._ 25 karattar bah saat 6,57 de gelebilmiı· 
~~~~~~~~~11 tir. Trende yolcuları bulunan 

llATB.üsıNDA birçok kimseler, epey telifa 
diipDütlerdir. 

Ankara, 28 (Hususi muha· 
birimizden) - Sıhhat ve iç· 
timai Muavenet Vekili Dr. B. 
Refik Saydam, lstanbulda son 
zamanda artan tifo (vak'alan 
haWonda beyanatta bulunarak, 
lstanbulda-:tifo vak' alarmın ge· 
çen senelere nazaran bu sene 
fazla oldutunu; bunun lstan· 
bulda laAım teıi.sabnın mü· 
kemmel olmamasından ileri 
geldiğini söylemiş ve: 

- Bu sene Avrupada bir 
çok mühim şehirlerde de ayna 
şekilde tifo vakaları görül· 
mektedir. 

Sıhhiye V ekalcti, hastalığa 
karşı hertürlü tedbirleri almış, 
lstanbul vilayet ve belediyesi 
de tedbir almakta kusur et· 
memiştir. Bir taraftan lstanbul 
vali ve belediye reisi, şehirde 
lağım teıiaabnı da tamamla· 
mağa çahşıyor. Ankaradan 
dört kiıilik bir heyet lstanbula 
gönderilmiştir. Bu heyette hıf· 
zıssıbha laboratuarı müdürü 
de dahildir. Matbuatın halkı 
aşılanmata teşviki şayanı te· 
şekkürdür. 

Demiştir. 

Zonguldakta 
k6 yliJ giJnii .. 

Zonguldak, 28 (Hususi mu
habirimizden) - 30 Haziranda 
Zonguldakta (köylü günü) ya· 
pılacakbr. Civar köyler balkı 
Zonguldağa davet edilmiştir • 
300 kifilik bir ziyafet verilecek 
ve köylüyü aydınlatacak ko· 
nupular yapılacaktır. 

Diiı4niJıler : /ıpanyada •on oa~iyet 

Zaman 
ffütün insanların üzerindeki 

tesirleri ayni bendesj ölçülerle 
hesaplanan qaıan, cJinıatımı'!' 
ı.n ölçüleriyle ber birimize 
göre ne kadar detiıi~ büvi~ 
yellere bürüniir ~ 

lspanyol Fasından gelen 
10 bin kişi Almeriya cep· 

hesirie g!Snderildl 
iki komşu için gün ayni 

saatte ağarır, günet ayni ıap 

atte batar, fakat bu iki sarih 
hadise arasına 11kışan zaman 
parçası, o iki dimaAın süzgıt .. 
cinden ıeçtikten sonra hazan 
kıyaslanamıyacak derece ayn 
uzunluklar ahr. 

Franlro Bilbaoya gitmiı, Matlrid· 
de müthiı infilaklar oldu 

.. Vakit geçirmek,,, kendileri 
için zamanın son derece ya· 
vaı geçtiği insanlann ağzın· 

dan düşmiyen bir tabirdir. 
"Vakit öldürmek. de derler. 
Bazan, zaman, o kadar kafaıı 
ezilmeıi lüzumlu bir heyQli 
halini ahr. 

Kafasında diiıünmeyi aev
miyen bir beyin taşıyan itsiz 
adam için, saatler günler gibi 
uzar ve ömür, senelerle detil 
içindeli saniyelerin milyarla
riyle ölçülür. 

Tembellerinin sayııı ıon 
derece bol olan, ataletin bir 
tabiat kanunu halini aldıAı 
sıcak memleketleri, zamanın 
lskandinav ülkelerine nazaran 
son derece daha ağır bir yü· 
rüyüşle katettiğini iddia ede
mez miyiz. 

Garpta zaman çok daha 
siiratle ilerlemittir, bu formü· 
)ün isabetini, orada asırlar 
içine sıtmıı olan işlerin bü
yüklütünden de kolayca anb
yabilirsiniz. · 

Kendini büyük bir işe ver· 
miş olan insanlar için zaman 
ne kısadır ve ne süratle ge
çer. Dolu olan saatler daki· 
kalar gibi kısalır, boş saatle
rin günler kadar uzadıAı gibi! 

Her saatini, her inım yapı· 
lacak bir itin aç gözlerle bek· 
lediği bir ömürde can sıkın
tısına yer olabilir mi? Sıkıntı, 
ancak •vakit geçirmek. için 
çare anyanlann peşini bırak· 
mıyan bir bastalıkbr. 

Fakat önlerinde dağlar gibi 
birikmiş işlere bakarak, yap· 
tıklarının yapabileceklerine 
nazaran nisbetsiz küçüklüpnü 
her an hissederek, başarmıya 
ömürlerinin müsaade etmiye· 
ceği bunca büyük iılerin pe
şinden tahassürle bakanlar 
için vakit darlığının verdiği iç 
üzüntüsü de, vakitlerinin geç
mediğinden ıikiyet edenlerin 
can sıkıntıları kadar acı değil 
midir? 

Yalnız bütün ömürleri dolu 
olanlar, işlerinin çokluğu ara
sında, bu hasreti duymıya 
da pek az vakit bulurlar. Bu 
da onların hesabına bir avan
taj olarak kabul edilebilir. 

Y.,ar Nabi 

Çekoalovalıya 
tAlllT mUdafaa ic;ln yeni 

bir kanun hazırladı 
Prag, 28 (Radyo) - Çe

koslovak vatanının tehlikeye 

düıtüğü takdirde kadın, erkek 
bütün ulusun milli müdafaa iş· 
lerine karışması hakkında ha· 
zarlanan kanun layihasının me· 
busan meclisinde müzakeresine 
başlanmıştır. Bu münasebetle 
Milli Müdafaa Bakanı, bir nu
tuk irad etmiş, mukadder anda 
yurdun müdafauına muktedir 
olan berkesin cepheye gidece· 
ğini ve vazife alacatını, kanun 
liyihuınan bu maksatla hazır· 
landatını eöylemiıtir. 

ispanya Pasından cep
heye sevkolunanlar 
Paris, 28 (Radyo) - Ha~ 

vas Ajansına göre, lspanyol 
Fasından Elcezireye on bin 
zenci nakledilmiştir . 

Son aünlerde, Malagaya da 
bir kafile daha ç1kanlmışhr. 
Bunlar dotruca Almeriyaya 
sevkedilmiştir. 

Bilbao cephesinde harb 
Biskay, 28 lRadyo) - Bil

bao cephesinde muharebeler 
devam ediyor. Satandere doğ· 
ru ilerliyen ihtilalciler, (Kat
rooryales) limanını itıal ey
lemek üzeredirler. 
General Franko Bllbaoda 

Bilbao, 28 (Radyo) - Ge
neral Franko, bugün buraya 
gelmiıtir. Halk, büyük teıa· 
hüratla generali karşılamıştır. 

Madrlt cephesinde taz· 
ylk ve harp 

Marid, 28 (Radyo) - ihti
lalciler, geçen hafta başladık· 
)arı tazyika devam ediyorlar. 

Harp, 20 kilometreden iba· 
ret bir sabada cereyan eyle
mektedir. 

Teslim olanlar, günden gü
ne çotalmaktadır. Son hafta 
içinde 7 tabur daha silahla· 
rile b,.raber ihtilalcilere deha· 
let eylemişlerdir. 

Bir lspanyol vapuru 
torplllendl 

Valinsiya, 28 (A.A.)-Milli 
müdafaa Nezareti Cabortarol 
Cabopalos vapurunun Alican· 
tenin şimalinde lfach bumu 
açıklarında hüviyeti anlaşıla· 
mamış bir tahtelbahir tarafın
dan torpillenm.iş olduğunu te· 
yit etmektedir. 

Tebliğde istikşaf tayyarele· 
rinin tecavüz mahallinin cenu· 
bunda 6 barb gemisinden mi· 
rekkep bir Alman filosunun 
mevcudiyetini müşahede etmiş 
olduldan ilive edilmektedir. 

Cebelüttarık, 27 (A.A.) -
Eduard Bato ismindeki asi top 
çekeri son günler zarfında lej
yoner ve gönüllü olmak üzere 
Algesirasa on binden fazla 
Faslı nakletmiştir. Bu kıt'alar 
gemiden çıkar çıkmaz trenle 
Malaga ve Cadikse sevkedil· 
mişlerdir. 

Madrldde infillklar 
Madrid, 28 (A.A.) - Do

kuz asi tayyaresi saat 18 e 
dotru bü~ümet merkezinin üs-
tünden uçarak Casa De Cam· 
po ve Prado mmtakasma doğ· 
ru gitmişlerdir. Biraz sonra 
bu mmtakalarda ıiddetli infi
likler iıitilmiı ve cepheye ya· 
kın bulunan hükumet merke
zinin binaları infilaklerin şid· 
detinden sarsılmıştır. 

Madrid, 28 (A.A.) - Jara· 
ma mıntakasından: Cumhuri· 
yetçilerin kuvvetleri asileri 
Pingarro önünden geçen de· 
miryolunun ötesine ric'at et· 
meğe icbar etmişlardir. Asiler 
tfrafından cumhuriyetçilerin 
Perales De Tajuna mevzilerine 
karşı yapılan ve büyük bir 
mukavemete maruz kalan ilk 
taarruzdan sonra muhacimler 
cumhuriyetçilerin mukabil ta· 
arruzları karşısında ricıata 

mecbur olmuşlardır. Aynı za. 

bütün arjzalanndan iıtifade 

ederek bir taarruz icrı etm · • 
ler ve asilerin mevzilerine 100 
metre kadar yaklaışarak biitürı 
gün tüfek aseşine tutuımuı• 
lardar. Gün doğarken aıileriq 
kuvvetleri demiryolunu müd•· 
faa eden mevzileri terketmek 
mecbvriyetinde kalmışlardır. 

Estramadure cephesinde: 
Tagenin cenup mmtakaaında 
asiler cumhuriyetçilerin Sierra 
De Calarcon ve Sierra De Af. 
gallaneıdeki mevzilerine tid· 
detle taarruz etmiılerdir. 

Cumhuriyetçilerin batarya• 
lan asileri dağımış ve bu su• 
retle taarruzları akim kılmıştır. 

Sivil halkı alacaklar 
Santander, 28 (A.A.)- Sivil 

ahaliyi çıkarmak için buraya 
birçok lngiliz gemil~ri gel· 
miştir. 

Santander,, 28 (Radyo) -
Sivil ahaliyi şehirden çıkar· 

mak için birçok lngiliz vapur· 
Santander limanına gelmiştir. 

Naha• Paıa yakında 
Bagdada gidecek .• 
Bağdad, 28 '(A.A.) - Tür

kiye ile Irak arasında yapılan 
müzakerelerden sonra Irak hü· 
kilmeti büyük bir diplomasi 
faaliyetine girmiştir. Irakla lran 
arasındaki münasebetlerin hP· 
yeti mecmuasını tarif ve tayin 
edecek bir itilaf ve mukavele
ier projesi akdetmek üzere 
Tahrana gidecek bir heyet 
tayin olunmuştur. Bu heyetin 
lrandaki ikametinden bilisti· 
fade şark misakının akdinden 
evel lranla Irak aruında bir 
itilifname imzalanması mubte· 
meldir. Diğer taraftan Irak 
hükumeti Irakta inşa işleri 

yaptırmak için Mısırlı müte· 
bassıılara müracaat etmiıtir. 
Ve lrakla Mııır arasındaki 
dostluk münasebetlerinin Na· 
has paşamn önümüzdeki ilk· 
teşrin ayında yapacağı bir 
ziyaretle takviye edilmesi ibti· 
mal dahilindedir. 

lspanyollar 
Tayyarecilik tahsili ic;ln 
Rusyaya gidiyorlarmıt .. 

Atina, 24 (A.A.) - Yunan 
gazeteleri 152 lspanyol deli· 
kanlısınm tayyarecilik tahsili 
için Odesaya gitmek üzere 
Pireden geçmiş olduklarını yaz· 
maktadır. 

Zonguldak spor 
sahaıı 

Zonguldak, 28 (Hususi mu· 
habirimizden) - Spor s:ıha· 
sını, yeni inşaatla modern bir 
hale sokulmuştur. 

Lik müsabakalanna bu hafta 
başlanmıştır. 
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Sayla 4 ANADOLU 

Mülôgim·komar tür.eşinden intibalar 

Mülayim pehlivan galib! ------ --
Amerikan boğası, diskalifye~edildi . ------

Boğa, iki şişe suyu birden içiverdi ve, ben 
günde dört, beş kilo meyva yerim, dedi 

- A birader .. Gördün mü 
Zibiskoyu sen?. 

Yo .. Neredeymiş? 

Ragıp Paşa otelinde 
Yalnız mı gelmiş? 
Yanında boğası da var .. 

- Boğa mı? 
Evet boğa .. 

- Boğanın otelde ne ışı 
var?, 

Öteki onun bu sualine 
güldü: 

- Sahiden boğa değil.. 
Adına •boğan denilen bir 
pehlivan. Boğaya benzediği 
için kendisine bu adı ver· Polisler, asabileşen halkı teskine çalışıyorlar 
mişlerl.. Görsen 
şaşar kalırsın. 
Hele o vücut, 
hele o ense .. 
Hiç sorma.. in
sandan başka 
herşey .. Ben gör 
medirn doğrusu J 
bôyle bir adam. 
Tam 128 kilo 
ağırlığında:imiş. 

Bunları din
liyen k e n d i n i 
hayretten alamadı: 

Arkadaşımız, Amerikan boğası ve 
Mülayim pehlivanla bir arada 

- Azizim ne dersini. Bari 
bizim Mülayim onu haklıya
bilecek mi? · 

- Tekirdağlı deseydin hiç 
çekinmeden: Evet, derdim. 
Fakat Mülayim için ... 

Burada sözünü kesti . Eli ile 
başını kaşıyarak: 

- Belli olmaz. Hele bir 
güreşsinler de o zaman göre· 
lim .. Şimdi ne desem boş .. 

Bu konuşma güreş günün
den bir gün evel iki dost 
arasında geçiyordu .. 

Ben de tesadüfen onlara 
kulak misafirliği ettim.. Her
halde işleri olacaktı ki fazla 
konuşmadılar. Kalkıp gittiler .. 

* * • 
Güreş günündeyiz .. 
Saat henüz daha uçe gel· 

memış •. 

Halk suları bol bir oluk 
gibi hiç durmadan stadyoma 
kadın ediyor ..• 

Çeşit çeşit fikir yürütenler 
var: 

- Yahu Tekirdağlı gel
. ? 

memış . . 
-· Yok canım ilanlarda ge· 

leceği yazlııyor .. 
- Ôyle amma gelmemiş .. 
- Eee .. Ne olacak? 
- Ne olsun .. Mülayim var. 

Onu beğenmedin mi ... 

Tribünlerdeki yerler g ittikçe 
azalıyor. 

Derken Zibisko ile Komar 
çıkageldi. 

Onları görünce önceleri 
yanlarına yanaşmağa cesaret 
edememiştim doğrusu .. 
Boğa dedikleri kadar var .. 
Ağır ve heybetli vücutla· 

rını taşırken güçlük çekiyor· 
lardı ... 

Merakla onları seyre dalan 
halk arasında fısıltılar başladı: 

- Mülayimin bunu haklıya· 
cağına aklım yatmadı. 

Diğer biri tereddüdle: 
- Bakma boya posa -de

di- bakalım kuvvet ve oyunu 
nasıl?. 

- Ne diyorsun Amerikan 
boğası diyorlar herife .. , 

* • * 
Nihayet Amerikan boğasının 

yanına sokulmak ve onunla 
görüşebilmek cesaretini ken· 
dimde bulabildim. 

insan onun yanına yanaşınca 
onu daha heybetli, daha kor· 
kunç buluyor. 

Kulaklarına baktım. Kıvrım 
namına bir şeyler görünmüyor: 
Dümdüz bir et parçası .. 

Ense, göbek, göğüs hepsi 
yerinde .. 

Kendine bir .şeyler sormak 
istedim: Yüzüme bakb kaldı. 

- Fransızca biliyor mu· 
sun?. 

Dedim olmadı .. 
Derken bir tanıdığım ım

dadıma yetişti. 

- Yahu, dedim, bununla 
anlaşamadım. Bari senin dil
den anlar. 

Sor bakalım şuna, Türki
yede kuvvetli adamlar bul· 
muş mu? 

Arkadaşımın tercüme ettiği 
bu suale, boğa bir mırıldan· 
ma ile cevap verdi: 

- Ne diyor? 
- Çok, diyor .. 
Bundan sonra aramızda ge· 

çen konuşmalar şunlar oldu: 
- Kaç kilosunuz? 

- Yüz on sekiz. 
- Evli misiniz? Yaşınız? 
Evli değil miş. Yaşı otuz 

sekiz. 
Bu esnada yanımızda otu

ran bir çocuğa gene deminki 
mırıldanmağa benzer sesi ile: 

- Şaş ... ali 
Dedi .. 
Çocuk onun maksadını an· 

lamıştı. Eli ile: 
- iki mi? 
Diye işaret edince boğa 

başını salladı. 
Ben bütün bunlardan, bo

ğanın iki bardak şaşa} suyu 
istediğini anlamıştım. 

Meğer öyle değilmiş: 
Boğa iki şişe su istiyormuş .. 
Sular gelince ikisini birden 

yuvarlayıverdi. 

- Buraya gelelidenberi han· 
gi Türkçe kelimeleri öğren· 
diniz? 
Düşüne düşüne ağzından 

bozuk bir .şive ile şu üç ke
limeyi güçlükle çıkarabildi: 

- Su... Çay... Kaşık .. 
- En çok ne gibi şeyler 

yersiniz? 

- Et çok az yerim.. Haf· 
tada yarım kilodan bile az .. 
Meyvayı çok severim. Günde 
dört beş kilo yemeden yapa
mam. 

Sütlü, şekerli şeyler çok ho· 
şuma gider .. 

Günde sekiz on yumurta 
içermiş .. 

Ortamektebe kadar oku
muş .. 

Türkçeyi çok zor bulmuş. 
Amerikaya dönüşte öğrene· 
cekmiş .. 

$ 

• * 
Biraz sonra Mülayim geldi. 

Çok neşeliydi .. 
Yanına vardım; 
- Ağa (1) nasıl buldun 

boğayı?. 
Diye sordum .. 
- Çok kuvvetli elinoğlu .. 
- Hakkından gelecek mi· 

sin?. 
Mülayim kendini hiç sıkmı· 

yarak, manalı bir bakışla: 
- Eee.. Bakalım!. 
Dedi. Ve ilave etti: 
- Hüseyin onu atar .. Hem 

Almanya, müstemleke is 
temekte ısrar ediyor -·-Göring ve Dr. Şaht, bu mesele 
etrafında nutu1klar söylediler 
Berlin, 28 (Radyo) - Al

manya beynelmilel ticaret 
kongreleri bu sabah Şarloşen
bur>rta toplanmıştır. 

Almanya Maliye Nazırı Dr. 
Şaht ile Propaganda Nazırı 
B. Göbels ve Hava Nazırı 

general Göring, kongrenin kü
şadında hazır bulunmuşlardır. 

B. Hitler, müteakıben kong
reye gelmiş ve müzakereleri 
bitinciye kadar takip eyle
miştir . 

Muhtelif memleketlerden ge· 
len yabancı murahhaslar, bin 
kişiye yakındı. 

kıvırta kıvırta.. Bu sırada ya· 
nımıza gelen Molla pehlivana 
sordum: 

- Molla pehlivan vaziyeti 
nasıl görüyorsun? 

- Bursada gördüğüme gö· 
re Boğayı, Mülayim ağa da 
yener, Hüseyin ağa da... Fa· 
kat çok kuvvetli adam. 

Birisi Mülayime: 
- Kaç saat güreşeceksiniz. 
Diye sorunca Mülayim gü· 

lerek: 
- Ne ka isterse güreşiriz . 

Dedi. Başka biri de şaka 

olsun diye atıldı: 
- Pehlivan sakın anlaşmı· 

yasın herifle?. 
- Hadi be ordan, sen de; 

gevezeliğin sırası mı?. fzmiri 
verseler olmaz!.. 

Sonra yüzüme baJctı: 
- Türklüğün yüksek şere· 

fini kurtarmak için bütün gay· 
relimi sarfedcceğim. 

Dedi. 
• * * 

Güreşe beş çift iştirak et· 
mişti.. Herkes sabırsızlıkla 
Boğa ile Mülayimi bekliyordu. 

ilk güreşi Vasfile Şükrettin 
yupmıştı. Çok sürmedi. Vasfi 
"6" dakikada hasmını yendi. 

Bucalı Manaşla Dinarlının 
kardeşi lsmailin güreşi eğlen· 
celi ve heyecanlı olmuştu. Se· 
yirciler arasında coşanlar ken
dilerini tutamıyarak: 

- Hey gidi Manaş hey, 
diye bağırıyorlardı. 
Yanımda oturan biri: 
- Manaş öteki kadar oyun 

bilse hemen onu yere serer .. 
Dedi. Neticede berabere 

kaldılar. 

Zibisko ile Molla da iyi 
güreştiler. 

Aşk olsun adama; biz olsak 
o yaşta, yerimizden kıpırdıya· 

mayız. 

Yirmi dakikalık bir boğuş· 
mada berabere kaldılar. Zi· 
bisko hakikaten kibar bir 
adam. 

Mollayı alnından öptü. Ve 
seyircilere karşı: 

- Çok iyi!. 
Der gibi elile işarette bu· 

lundu. 
$ 

• * 
Asıl heyecanlı güreş baş· 

lamıştı. 

Boğa tıpkı bir boğa gibi 
homurdanıyor, acayip acayip 
sesler çıkararak Mülayime sal
dırıyordu. 

Fakat Mülayim vaziyete ha· 
kim olmuştu. Boğa koca cüs
sesile hiç durmadan minder
den kaçıyordu. Göz göre göre, 
ringin iplerini yakalıyor, ayrıl· 
mak istemiyordu. Mülayim de 
bu arada iki müliim tehlike 

Hava Nazırı general Gö· 
ring, uzun bir söylev vermiş 

ze Almanyanın iktısadi vazİ· 
yeti etrafında izahat verdikten 
sonra cihan sulhunun ida
me ve muhafazası namına Al
manyaya müstemleke verilmesi 
lazımgeldiğini beyan eyle· 
miştir. 

General Göringden sonra1 

Almanya Maliye Nazırı doktor 
Şaht söz söylemiş ve iptidai 
maddeler tedarik etmek mec· 
buriyetinde bulunan Almanya· 
nın, mutlak surette müstemle· 
kelere kavuşması zaruri oldu
ğunu beyan eylemiştir. 

atlattı, fakat kuvveti, bazu 
zoru sayesinde kurtuldu. 

Amerikalı yavaş yavaş yo· 
rulmuştu. O nisbette de kız· 

mağa başlıyordu. 

Bu ismi kendisine vermekte 
çok isabet etmişler, homurtu· 
ları tıpkı boğayı andırıyor. 

Yumruk, tekme, sille, tokat 
faslı başlamıştı. Mağliib ola· 
cağını anlıyan boğa, diska
lifye edih1eği tercih ediyor· 
du. Sırtı yere gelmektense 
kendisi için böyle bir şekil 
daha muvafıktı .. 

Mülayim hiç oralı bile de
ğildi . Sadece hakemin boğaya 
verdiği ihtarlara: 

- Bırak be istediğini yap
sın .. . 

Dıyor. Ve terbiyesini mu· 
hafaza etmekten geri durmu
yor ... 

Seyirciler coşmuştu. İçlerin
den biri var sesile haykırdı: 

- Sağol Mülayim. Hare· 
ketinle bir Türkün bir Ameri
kalı karşısında ne kadar yük
sek bir inceliğe sahip oldu
üunu gösterdin. 

Halk, bağırışıyor, Amerika
lıya karşı asabileşiyordu. O, 
bildiğini okuyordu. Hakemin 
düdükle verdiği emirlere, ih
tarlara aldırmıyordu. 

Orta hakem Cemal kaptan 
nihayet kendisine iki defa 
daha ihtar verdi. Fakat bo
ğanın gene aldırmadığını gö· 
rünce, maksadını da anla
makta gecikmedi. Boğanın gö· 
nülden istediği kararı verdi: 

Diskalifye.. Bittabi güreşin 
hükmen galibi de Mülayim 
oldu. 

• * • 
Zibisko 58 yaşında ve l 28 

kilo ağırlığındadır. Anasıl Po· 
lonyalıdır. 20 sene dünya 
şampiyonluğunu muhafaza et· 
miştir. Hukuk tahsili görmüş, 
münevver bir adamdır. Türki
yeye gelişindeki maksat en 
kuvvetli güreşçilere malik olan 
memleketimizden müsteit ve 
güvenilir bir güreşçiyi alıp 
götürmek dünya şampiyonu 
olarak yetiştirmektir. Kendisi 
daha iki sene güreştikten sonra 
pehlivanlığı bırakacağını, ki
taplarile meşgul olacağını söy;· 
}emektedir. Zibisko genç yaşta 
Amerikaya gitmiş orada yer· 
leşmiştir. Fethi Y. Eralp 

(1) Ağabey 
--------~ ..... -------~ 

Bar artistine saldırmış 
Dokuz numaralı otobüs şo· 

förü Mustafa oğlu Mehmet, 
Turan ile Alaybey arasında, 
otomobilde bulunan bar artist· 
]erinden Hüseyin kızı Nermine 
taarruz ettiğinden yakalan· 
mıştır. 

29 Haziran 9?7 

Bugünkü program 
lstanbul Radyosu 

Gündüz: Saat 12,30·1t4 halk 
türküleri , havadisler, plakls 
musiki parçaları. 
Akşam: Saat 18,30 dans 

musikisi, 19 ,30 konferans (Dr· 
Galip tarafından sosyal yardıın 
hakkında), 20 Bn. Belma ve 
arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk türküleri, 
20,30 B. Ömer Rıza tarafın· 
dan Arapça söylev, 20,45 a. 
Cemal Kamil ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi, halk 
türküleri ve saat ayarı, 2t,15 
radyofonik konser, 22,15 ajan~ 
ve borsa haberleri ve erteS1 

günün programı, 22,30 opetS 
ve operet parçaları. 

Belgrad radyosu 
Saat 21,45 de Türkçe ha' 

vadisler. ________,, 
Yelken müsabtı' 
haları başladı 

···~·----Pazar günkü yarışl~ 
Hakkı birinci gelJ~ 

İzmir yelken birincilikle~ 
P ··oıı müsabakalarına azar gu 

Karşıyakada başlanmıştır. ~~ 
yarışa beş şarpi işfü·ak etmiştır· 

Müsabaka saat 17 de baf 
lamış, ilk çıkışta rüzgarı rnii· 
sait bulan Hakkı, diğer do~ 
şarpiyi bir hayli gerjde bıra~· 
mıştır. İlk şamandırayı Hak~1 
birinci, Rahmi ikinci, Refi~t~ 
şarpisini kullanan Kaz.ım üçiiO' 
cü olarak dönmüşler; en soıı' 
kalan Muzaffer manevra esoıı 
sında alabura olmuştur. lr 

ikinci şamandırayı da fi•~ 
kı birincilikle dönmüş ve {P.~ 
sabalcayı büyük farkla bit~r 
miştir. Kazım ikinci g~l~~ 
Rahmi, şarpisini devirdiğı '~r, 

• l"I 
müsabakayı biterememış, 1. 
yazi ile Hasan da üçüncü kil 
mışlardır. t 

Fener G. saroi 
2 -1 yendi 

Güneş • Beşiktai 
1 . 1 berabere h' 

İstanbul, 28 (Hususi J1l~rı1' 
birimizden ) - Milll k~ ~· 

1 .. h. 01ıJS 
maç arının en mu ım hfİ' 

bakalsrından ikisi, d~.n :~ee· 
mizde yapılmıştır. Gune~ fı1' 
şiktaş maçı, her iki t.8'11ç~ 
canla başla galibiyet içıf1 ~· 
lışmalarına rağmen 1-1 b 
berlikle bitmiştir. M' 

Galatasaray ile Fenerb~111ı 
arasındaki maç çok heye 0~r 
olmuştur. Neticede, dahfe11er 
gün ve hakim oynıy~n dit· 
liler, 2-1 galip gelmışler 

Ademi müdahal~o' 
Komitesi bugUn toP 1j:pB~: 

Paris, 28 (Padyo) b Je ~o 
işlerine ademi müda :ttr'· 
mitesi, yarın toplanaca frll"s' 

Komite, İngiltere ve 
0 

1-1'' 
tarafından ittihaz ot=:e1e;J' 
rarlar hakkında müza ·ı· 
bulunacaktır. . 9e~1 

Portekizin, konrold~~td ~~· 
mek istediği hakk10 kOtJ1ıt:, 
rarı ademi müdahale d~ 
sini

1 

müşkül bir vaziyete 

şürmüş bulunuyor. 

G.. Hekir11İ 
oz l ' Mitat ore seif 

k da' ...,ıı 15 Ağustosa 8 
111 v-

hatte bulunacağı saY 
terilerine arzeder. 

• 
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Şehirden röportajlar: 

Basmahanede geceler 
nasıl geçiyor? .. Pehlivanlar 

Aydında yeni bir abide 

Esrar satıyormuş -------------
,,Baksana şu ala... Can mı da- Hay gidemez olaydım şu 

güreşe: 

Tepecikte Kuruçay mahal
lesinde, Mustafa aJında biri
ne esar satan lstanbullu Os· 
man oğlu Kara Mehmet ya· 
kalanmıştır. Bundan başka 
Halkapınar civarında dolaşan 
sabıkalılardan Hacı Osmanın 
üzerinde de . iki parça esrar 
bulunmuş ve müsadere edil
miştir. 

yanır şu mora!,, 

Hani o yeminler, o toplanb
lar, o kararlar; ne oldu?. 

Amerikan boğası denilen 
aclam, guya güreşe geğiJ, dö
vüşegelmiş. Kılığı, mılığı bo
ğayı andmyor amma, yüre· 
ğinde boynuzlan ağarmış. He
ritciotlu, Mülayimin adına 
bakmış ta aldanmış olacak. 
Yani Mülayimi, yakalayıp, pa
luze gibi mideye indirecek, 
yumuşak kumaş gibi büküp 
kıvıracak, bacağından tutunca 
başüstü yere çakacak sanmış. 
Fakat zor dediğimiz şeyi gö
rünce, hemen mesleğine has 
bir ustalıkla yılan gibi kayıp 
minderden kaçmağa başladı. 
Bu yetişmiyormuş gibi, ma· 
halle çocuklarını kıskandıra
cak şekilde işi tokata, yum
ruğa, tekmeye döktü. Biz mey· 
dan dayağını sahada, güreş 
minderinde sevenlerden deği
liz. Dayak başka yerde atılır 
ve başka türlü seyredilir. Ame
rikan boğası da bunu bilir 
şüphesiz. Fakat dedik ya, kar
şısına dikilen pehlivan adında 
olduğu gibi hiç te mülayim 
çıkmayınca sırtüstü gelip ye
nilmektense, minderden kovu
lup diskalifiye edilmeği öptü, 
başına koydu. Yani boğanın 
kuyruğu düşüverdi. O daki
kada Mülayime baktım: 

Haydi .•. Karrr .. ranfilll ... 
Mis kokulu karrr .. ranfilll. 
Her çeşidi de var .. 

- GaJiba belediye çavuş
ları yemeğe gitmiş olacaklar .. 

Diye düşündüm. 
- Bir kuruşa, bir kuruşa .. 
Bir anda karanfil meraklı· 

ları adamın başına üşüşüver
diler. içlerinden yakışıklı bir 
delikanlı: 

• * * 
Saat sekize yanaştı .. 
lstasyondayım. Bir tanıdığa 

rastladım. Beni görünce: 
- Hayrola dost. 
Dedi. - Hey karanfil nerdesin bel 

Nişanlıma ıötürecektim .. 
Diye söylenince karanfil sa· 

lan onun sözünü kesti: 
-Tam nişanlıya gidecek ka· 
l'laıfiller .. 

- Bir yolcum var da ... 
- Benim de .. Fakat tren 

Hepsi de biribirinden güzel. 
t,· Dedi ve demetin içinden 
lf kaç tane sıyırdı! 
- Baksana şu ala.. Hele 

fu ınora .. 

Can mı dayamr bunlara. 
Başka bir meraklı söze ka· 

"Ilı: 

- Ne aksi adamsın be .. 
f'f.,, karşıma metelibizken 
~ .. 

* •• G~en alcşam Afyon eks· 

gecikmiş .. 

- J\caba ne kadar? 
- Yüz dakika .. 
iyi ki doksan dokuz ol

mamış ... 

Hakikaten bu trenlerin ge· 
çikmesi hiç eksik olmuyor. 
Kaç kere bir yolcu almağa 
geldiysem, bilmem benim şan
sıma mı olacak, trenler hep 
geç geliyor .. 

Arkadaşım: 

- A birader, dedi: Madem 
trenler her zaman böyle geç 
kalıyor, hiç olmazsa bunu göz 
önünde tutup ta: bl'eaile bir yolcum gelecekti. 

rtu karşılamağa gitmiştim. 
il' 8aktım saat yedi buçuk, tre· 
•ıı gelmesine daha yarım sa· 
'l var. 

- Tren filan saat Basma
beneye gelecek!. Deseler ve 
biz de böyle pinekleyip dur
mas&k.. Şimdi beklemek ne 

ise.. Fakat kı~ günleri pek 
zor oluyor .. 

Ne keyifli, ne mağrurdu? 

Hakkı da vardır pehlivanın. 
Herifi, yok boğadır, yok fil
dir, yok devdir diye göklere 
çıkardık. Böyle birini minder· 
de yenmek ve yenmiş sayıl· 
mak kolay kolay omuz silki· 
lecek hadiselerden değildir. 
Fakat pehlivanın müsaadesine 
gövenerek bir noktaya işaret 
edeceğim: 

.. _..... Haydi şöyle bir tur 
-.. ,ını. 

t>tdim. 
v ~lakta hala günün yakıcı 
) e btınaltıcı sıcaklığı hissedilit;'· Biitün gün kafaları altüst 

111. en tebrin gürültüleri yetiş
a l)~OrlllU§ gibi kahvelerdeki, 
ti~llolardaki gramofonlar bi
ct ~rleriyle adeta yarış eder· 

•ıııe bağırıp çağırıyorlar. 
~~kılar biribirine karışıyor. 
l\illli: 

~inenı, Eminen 
lıı'~1111a eminem. 
l'\lJbi: 

~lliın tatlı esmerim 
. l beraber gezelim. 
o. . . . . . 
biç 6eı kadelı içelim. 
~~e tutturmuş gidiyor .. 

d,t) 1 llfıtanberi boş kalan san· 
~h~ '"• ınaıa başlan dolmağa 

c.:..._°"·· 
tilc~ların hareketleri git

' ~)'or, çabuklaşıyor: 
-...... ~rtakaJ bir!.. 
, N lc,rli ikiiif. 

_,aile birrrrl... 

~b.. ••• 
........ ..,~er de bir alem .. 
...... ;..Yeli Konalc:f. 

• Op 'le ........ 8 Cc:ı •• 
ili .. lucaya.. Bucaya .. 
': epecik arabasına göz 

~'"'•lanı d "~§ttrile, oldurmuş .. 
l)o,la dırdır etmeğe 

.......... r: 'k Ydi otf um daha mı 
~I "~·· 
~ ~ Ce\fap venniyor; ve 
~I. rnı.aına devam edi· 

t.~ ~di T .k le ~'· epecı , açıyor .. 
~k. b• 

'il-.~ ·;.:tteri: 
bıt_ et. d ım hele gü· 
~ olsun .. 

~ ~ dedilcleri 
dvn-..._dır. 

• • • 
Dostumdan aynlarak ikinci 

bir tura çıktım .. 

Demin boş bıraktıtım san· 
dalyeler masa başları tama
men dolmuş .. 

Gramafonlar, radyolar gene 
alabildiğine bağırıp çağırı-
yorlar ... 

Garsonlar deminkinden da
ha telişta... Biraz daha iler· 
leyine~ bir manav önüne var
dığım zaman kulağımı şu acaip 
sesler çarptı: 

- f..stos boynoa ... 

Kafamı çevirip baktım: iki 
musevi vatandaştan biri öte
kine eli ile insanın ağzını su· 
!andıran sarı armutları göste· 
rıyor .. 

A:ı ötede gene acaip ses· 
ler kulağıma çarptı .. 

Bu anda habnma şunlar 
gelince kızmadım. Bilakis 
güldüm: 

Bir zamanlar musevi va· 
tandaşlar: 

- Türkçe konuşacağız .. 
- Bafka dille konuşmıya· 

cağız 

Diye bir sürü gösterişler 
yapıyorlardı.. Onlar, ne çabuk 
masal oldu?. Hani o yemin
ler, o toplantılar, o kararlar, 
hani nerede?. 

F etlıi Y. Eralp 

Çivril haberleri 
Çivril, (Hususi) - Yeşilova 

spor kulübü üyeleri Pazar gü· 
nü bir kır gezisi yapmışlar
dır. Akşam bir ziyafet •eril
miş, Hakkı Çorbacı tarafından 
spor hareketleri hakkında ve
rilen konferans dinlenmiştir. 

Burada inşa edilmekte olan 
Parti binasının birin evel ik
mah için çalııılmaktadır~ 

Mülayim, geçenlerde Dinarlı 
ile güreşmişti. Nedense, f zmir· 
liler Dinarlıyı pek tutarlar ve 
severler. Mülayim o gün Dinar· 
lıyı bir haylı hırpaladı ve ba
zıları: 

- Bu, vahşettir! 

Diye bağrıştılar ve Müla
yimi, Amavudlukla itham et
tiler. Halbuki, dün de Müla
yim ayni pehlivandı. Türk ola
rak yıllarca ecnebi illerde ve 
memleketimizde çarpışan bir 
pehlivan .. Ayni pehlivanı, ayni 
seyirciler dün: 

- Yaşa! 

Avazelerile göğe çıkardılar. 
Ben olsam kendilerine sorar
dım: 

- Türklüğüme şüphe yok, 
bu memleketin evladıyım. Fa
kat yabancılara galip geldi
ğim vakit neden beni alkışlar, 
bizimkilerden birini yenince 
niçin bağmrsınız?. Çimdik 
--------------------~ 
Bir /ngiliz tayyaresı 

ihtilalciler tarafından 
düşürüldii 

Cebelüttarık, 28 (Radyo)
Bir lngiliz tayyaresi bugün 
uçarken, Elcezire istihkamla
rmdan açılan ateşe maruz ka· 
!arak düşürülmüştür. 

Elcezire istihkamları, cum
huriyetçi ispanyaya aid bir 
tayyareye ateş açmışken , ln
giliz tayyaresi kazara ateş 
mihveri dahiline girmiş ve 
cumhuriyetçi tayyareye bir 
zarar olmadığı halde, lngiliz 
tayyaresi aldığa bir mermi 
aeticeainde parçalanarak düş· 

Yaralamak 

Resmi küşaddan bir intiha ve şelıid ler abidesi Sürmeli sokakta, bir kadın 
meselesinden Besaleti bıçakla 
sağ bacağından yaralıyan sıvacı 
Fehmi tutulmuştur. 

Aydın (Hususi) - Milli savaşta vilayetimizde düşmana 
ikinci baskın ve taarruz Erbeyli istasyonunda yapılmıştır. Bir 
milli müfreze, çok faik olan düşman kuvvetlerine hurada 
taarruz etmiş ve iyi bir netice aldıktan sonra altı şehid vere· 
rek geri çekilmiştir. 

Kaza 
Pazar günü Güzelyah cad

desinde bir otomobil kazası 
olmuştur. Güzelyalıdan Ko
nağa gelmekte olan şoför 
Mehmedin idaresindeki oto
mobil, tam Mektupçuyokuşu 
sokağını geçerken, Matilda 
isminde bir kız sokaktan fır
lamış ve karşı tarafa geçmek 
üzere koşmuştur. 

Burada şehid düşenler için bir abide dikilmiş ve pazar 
günü abidenin küşad resmi yapılmıştır. 

Aydında 
Sıcaklar ve Halkevi 

faaliyeti 

Mandolin tlerşi alan küçüklt!r 
Aydın, ( Hususi ) - Buy1l 

Aydın Ortaokulundan 72 ta
lebe mezun olmuştur. Bunlar· 
dan 17 si kız, 55 şi erkektir. 
19 talebe pek iyi, S 1 talebe 

·iyi ve iki talebe de orta de
rece ile mektebi bitirmiştir. 

Son sınıfın A ve B şube
lerinde 116 talebe okuyordu. 
Bunlardan 41 i bütünlemeye, 
ikisi de sınıfta kalmışlardır. 

Halkevi, yaz tatillerinde ta
lebenin boş kalmaması için 
ilkokul küçüklerine mandolin 
kursu açmışbr. Küçükler, her
gün muntazaman ders görmek
tedirler. 

Sıcaklar arttl 

Aydın havalisinde bunaltıcı 
sıcaklar başlamıştır. incir ağaç
larına ilek atma ameliyesi de 
bitirilmiştir. Buyıl incir mah· 
sulü bereketlidir. Busene şe· 
birde görülmemiş meyva bol
luğu vardır. 

Bulgar veliahdı '---··-·---Topçu astetj-
meni nasbedildi 

Sofya, 28 (A.A.) - Harbi
ye mektebinin yeni talebesi 
merasimle yemin etmiştir. Me
rasimde kral ile ailesi efradı, 
hükumet erkanı, Sofya garni
zonu kumandanı hazır bulun
muştur. 

Otomobil süratle geldiği 
için fren yapamamış, Matilda 
da kendini tutamadığından 
arka tekerleklere çarpmış ve 
yaralanmıştır. Şoförün kaba
hatsiz olduğu tahkikat netice
sinde anlaşılmıştır. 

Bll münasebetle Harbiye Na
zırı general Lukol kralın bir 
mesajını okumuştur. Kral, ve· 
liahd prens Simenonu altıncı B. Kompani 
piyade, üçüncü topçu ve üçün- istediği kabineyi teşkil 
cü &üvari alayına asteğmen edemezse çekilecek 
nasbetmiştir. Barselon, 28 (Radyo)- Ka-

Kosova harbinin talonya reisi B. Kompani, 
anarşistlerden hariç bir kabine 

yıldönümü teşkili için temaslara başla-
Belgrad, 28 (Radyo) - Ko· mıştır. 

sova harbinin 548 inci yıldö· Kompaninin leşebbüsatı akim 
nümü münasebetile Belgrad, kahrsa, kendisi istifasını vere-
Niş, Kosova ve Bled şehirle- cektir. 
rinde büyük merasim yapıl- Barselon, 27 (A.A.) - Ge-
mıştır. Niş şehrinde, bu harb- neralite reisi Companys radyo 
de ölenler namına dikilen abi- iJe neşredilen bir tebliğinde 
deyi kral naibi Son Altes Ru- yeni Katalonya hükumetinin 
vayal prens Pol açmıştır. Me· bir harb hükumeti olması la-
rasimde Başbakan B. Milan zım geldiğini söylemiş ve şu 
Stoyadinoviç ile vekiller ha- sözleri ilave eylemiştir: 
zır bulunmuşlardır. -Bizim yegane gayemiz aci-

len zaferi kazanmaktır. Kabine Prens Pol, merasim müna-
sebetile söylenen nutuklara ayni zamanda cephe gerisini 

temizlemek mecburiyetindedir. 
bir nutukla cevap vermiş, Niş 

generalite reisliğinden ibaret Şehrini şimdı"ye kadar u"ç defa 
olan vazifeme hükumet reisliği 

ziyaret ettiğini ve çok sevdi- vazifesini de ilave edeceğim. 
ğini, adlı ve adsız kahraman- Companys sözlerinin sonun-
lar namına dikilen abideyi da bütün vatandaşlara hitab 
açarken yüksek bir 'heyecan ederek vücude getirilmesi la-
duyduğunu söylemiş, bütün zım gelen tahkimat işlerine iş-
Yugoslav ulusunun ayni sü· tirak etmelerini söylemiştir. 
ruru hissettiğini bildirmiştir. Barselon, 28 (A.A.) - Dün 

Sonra bir kabul resmi yapıl- başlıyan kabine buhranı nor-
K ırkağaçta mış, belediyenin verdiği ziya- mal bir şekilde devam etmek· 

M h l fette bulunulmuştur. Bled şeh- tedir. f yi haber alan mahfil-
a su vaziyeti rinde yapılan milli şenliklerde lere göre yeni kabinenin te-

çok ı·yı· kral S M p·y rde b lu m t şekkülü bundan evelki kabi-•• . . ı e u n uş ur. 
n l R nenin aynı olacaktır. Bundan Kırkağaç, (Hususi) - Kırk ro onya. o manya 

eveJki kabine zamanında Mayıs ağaçta bu yıl mahsul çok be- Heriki devlet, maslahat-
ayında polisle anarşist eleman-reketJidir. Epey zamandır yağ- gUzarhklarını sefarete l 
lar arasında kan ı çarpışmalar mur düşmediği halde tütün çevirdiler h ı d 
vukubulduğu atır ar adır. mahsulü, müstahsilin yüzünü Varşova, 28 (Radyo) _ 

güldürecek durumdadır. Gerek Polonya ve gerekse Almanya 
Amerikan kumpanyaları eks· Romanya hükumetleri, Bükreş lngiltere ve Frasa tara· 

perleri, şimdiden buraya ge- ve Varşova maslahatgüzarlık- fmdan verilen kararları 
lerek mahsulün tesbitine baş- Jannı büyük elçiliğe tahvil ey- tamm•yor. 
lamışlardır. Çiftçinin sabırsız- lemişlerdir. Berlin, 28 (Radyo) - Al-
lıkla beklediği tütün koçanları J man kabinesi, bugün fevka-
da gelmiş ve dağıtılmağa baş· Aaapazarında iade bir toplantı yapmıştır. 
lanmıştır. Atlısporu11 tertıp ettiği Bu toplantıdan sonra, Al-

Kuraklığa rağmen pamuk- at garışları manyanm Londra sefiri Von 
lar da gelişmektedir. Hükume· Adapazarı, 28 (Husıısi) - Ribentrop vasıtasile lngiltereye 
tin dağıttığı Akala tohumun- Atlıspor kulübünün teşebbü - bir muhtıra verilmesi ve Al-
dan iyi neticeler alınmaktadır. sile yapılan at yanşları çok manya ile ltalyanın, kontrol-
Üzüm, geçen seneye nisbetle heyecanlı olmuş, 1000 metre- dan çekilmelerinden sonra ha-
noksan ise de, taneler daha de 8. Rızanın Ceylanı birinci, sıl olan boşluğun doldurul-
iridir. Umumiyetle istihsalatın Rıfatm Yılmazı ikinci gelmiş· ması için lngiltere ve Fransa 
bu yıl az olacağı, ancak daha tir. 2000 metrede Tayyar, tarafından verilen kararın ka· 
temiz ve nefis bir şekilde el- 3000 metrede Bağdad adlı bul edilmediğinin bildirilmesi 

de edileceği anl8fl}maktadu.İi •• laİtlar;~b~irlin·a·· ~g~e:ım;if~lİerdirlİİ' ... . .:.ılelwriirİİİİİİ ... e.Iİll 



Sayfa 6 

Benzin ve petrol işi 

Şir e ler, benzin satma
-makta ısrar ediyorlar 
- Başı 1 inci sahi/ede -
ı:evab verdiklerinden, belediyece 
l:m ma~nzalarm kapıları mühür al· 
Jına alınmıştır. Mühürleri boıanlar 
olursa haklarında takibat yapıla· 
caktır. 

Bdediycnin beo:dn &atışı yap· 
mak için bir şirketle birleşme tf'k· 
lifi aldığına dair bir şayia vardır, 

Bı::nzinle i~liyen \'esaitio ben· 
ır:in ihtiyacı meaele i dü:iioülürkon 
bir rle petrol meselesi ba~gö.otermi~
tir. Mahalle bakkallan, müşterile· 
rine ancak yarımşar kilo petrol 
vermekte, şirket acentalarıoın ken· 
dilerine eski~ine nazaıao pek az 
petrol verdığiai söylemektedirler. 
Cumartesi aktamı, petrol temin 
edemiyen kimıeler bile görül· 
mÜ<iliir. 

İzmirde ahalinin mühim bir 
kısmı gı>ce pı>trol lauıhacıı yakmak· 

ltadırlar. Binat'nale} lı balkın bu 
mühim ihtivucile de ehP.mmiyetle 
alakadar olmak ve tedbir almak 
lazımdır. 

Benzin ve petrol fiatlerini 
indiren kanuna göre belediye 
encümeni tarafından tesbit 
edilen fiatle benzin satmıyan 

"Şel, Sokoni ve Steau Romana 
şirketleri müdür ve acantarının 
adliyeye verildiklerini lyazmış
tık. Zabıtaca yapılan tahkıkatta 
ilk defa adliyeye verilen beş 
suçludan baŞka iki kişi daha, 
muayyen fiatle benzin satma
dıkları için tutulmuş ve adli
yeye verilmiştir. 

Cumartesi günü müddeiumu
.miliğe verilenler Sokoni şir· 
keti müdürü B. Direk, Steau 
Romana şirketi müdürü Vol-

ker, Şel kumpanyası lzmir acantı 
Manuso Remo Alyoti ve mü· 
fettişlerden B. Sakiden iba
retti. Müddeiumumilik, t&hki· 
katın tamiki için evrakı, zabı
taya iade etmiş, maznunlar da 
ikametgaha bağlanmak suretile 
serbest bırakllmışlardı. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta 
muayyen fiatle benzin satma· 
mak ve bu işe hile karıştır· 

mak suçundan Steau Ro· 
mama ikinci müdürü B. Reg 
ile Neft Sendikat Alsancak 
satış memuru B. Mehmed hak-
larında da takibata lüzum gö· 
rülmüş ve Alsancak polis mer
kezinde devam eden tahkikat 
sonunda suçlular hazırlanan 
evrakla saat 17 ,30 da mev
cuden Emniyet Müdürlüğüne 
getirilmiş, oradan Müddeiumu
miliğe verilmişlerdir. 

Zabıta, maznunları meşhud 
cürümler kanununa muhakeme 
edilmeleri için müddeiumumi
liğe sevketmişti. Müddeiumu
milikte, suçlular, birer birer 
isticvab edilmiş ve salahiyet
leri tedkik olunmuştur. 

Tahkikat evrakı, müddeiu
mumiliğe (havayici zaruriye
den olan ve amme için lüzumlu 
bulunan eşyanın hile ile nP.d· 
retine sebebiyet vermek) mad· 
desile müddeiumumiliğe ve
rilmişti. Bu madde Türk ceza 
kanununun 401 inci madde
sidir. 

Müddeiumumilik, şu üç nok· 
ta hakkında İzmir Ticaret ve 
Sanayi odasından malumat 
istemiştir: 

1 - Son piyasaya göre, 
toptan muamele yapan tücca· 
rın limanda gazla benzinin 
litresini kaç kuruşa mal et· 
mekte oldukları. 

2 - Belediyenin kararı da· 
iresinde satış yaptıkları tak
dirde ziyan etmeleri muhte· 
mel olup olmadığı. 

3 - Neşredilen son kanunla 

bahşedilen muafiyet rnikt~rınm 
tenzilata tekabül derecesi. 

Ticaret odasınca, bu nokta
lar hakkına tetkikat yapılmış 
ve müddeiumumiliğe cevap ve· 
rilmiştir. Verilen cevapta bir 
ton Üzerinden yapılan tetkikat 
neticesinde şattan depoya, de
podan tanklara ve şehre tevzi 
işi için yüz kuruşta 15 kuruş 
masraf bindiği anlaşıldığt bi} .. 
dirilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, suç· 
!ular, kendilerinin müstakilen 
herhangi bir fiatle gaz ve ben
zin satmağa salahiyetleri ol· 
madığını ve lstanbuldak.i di· 
rektörlerinden aldıkları emir 
üzerine belediyenin vazetmiş 

olduğu fiat üzerinden satış 

yaptıkları takdirde şirket he
sabına muhakkak bir zarar 
husule geleceğinden dolayı 
satış yapmadıklarını söylemiş
ler ve İstanbuldaki direktör
lerinden almış oldukları satış 
emrine dair olan telgrafları 
müddeiumumiliğe vermişler, 

salahiyet derecelerini gösteren 
mukavelelerini de ibraz et
mişlerdir. 

Müddeiumumilik, bu evrakl 
tetkik ettikten sonra tahkika
tın meşhud cürümler kanu
nuna göre, bütün delillerin 
ve cürüm unsurlarının tama· 
men toplanarak hakimin, der
hal hükmünü vereceği ve işi 

talike mahal bırakmıyacak şe· 
kil ve suretle ikmal edilme
miş olduğunu görmüş, meşhud 
cürümler kanununun bu hu· 
sustaki sarahati dolayısile suç
lularm müdafaalarını tetkik 
etmek lüzumunu hissetmiştir. 

Şirketlerin böyle bir emir 
vermiş olmalan itibarile mer-
kezlerindeki mudürlerin de suç
lu sıfatile dahili dava edilmeleri 
muhtemeldir. Müddeiumumilik, 
bu tahkikatı yapmağı ve nok· 
sanları tamamlamağı lüzumlu 
gördüğünden maznunlar hak· 
kında meşhud cürümler kanu
nunun tatbikine maddeten im
kan bulunmadlğmı tesbit etmiş 
ve umumi hükümlere göre, ka
nuni tevessülata devam kararı 
vermiştir. Bu karar üzerine 
maznunlar, evelce zaten ika
metgaha bağlanmış oldukları 
için şimdilik serbest bırakıl· 
mışlardır. ----

Popolo D'ltalya 
ne diyor 

Roma, 27 (Radyo) - Po
polo D'Italia da çıkan veMus-
soliniye atfedilen bir makale
de ezcümle şöyle denilmek· 
tedir. 

Bertin ile Romanın kontrol 
sisteminden harp gemilerini 
çekmek hususunda verdikleri 
makul karardan sonra hakiki 
bir icat yarışı başladı. ltalyan 
ve Alman filo1arının ispanya 
sahillerini abloka etmelerinden 
bahsediliyor ki, bu yalandır. 
Cadikse 15 bin ltalyan askeri 
çıkarıldığı ve 50 bin f talyanın 
ispanyaya geçmek üzere Ci
vita • Vecchia da tahşid edil
diği hakkında Amerika men· 
bamdan verilen haberler de 
yalandır. 

Muharrir makalesini şu söz
lerle bitiriyor: 

Baskların son mukavemet· 
leride kırıldlğı zaman Franko 
bütün kuvetlerini merkez cep· 
hesine sevkedebilecek ve bu 
sayede süratle muzaffer ola
caktır. 

ANADOLU 

lnönü, Büyük Şefe Turistlere 
malumat sunda 

kolayhk 
- Bqı 1 inci sahi/ed,, -

•ile Soriyeye bıJre~eı etmitler ve 
!laydarp•f• iataıyonqnılıJ pğurlan· 
lJlıtlardırı · 

İıtıulhul, ~8 (.ı\.A.) - Dtın 
eahahlr.i Sempfon ekspreme Parla· 
ten tebıiQJize gelen Franıaı:un Su· 
tiye fevkal4de komiseri Kont dö 
M~rtel Sirkeci istasyonunda Harici· 
ye Vekil vekili B. Numan Mene· 
mencioğlu nımanı huauai Utibi, 
Fransa büyük elçisi ve sefaretler 
erk~nı tarafından iatikbııl edilmittir. 

Saat 11,30 da Hariciye Veka· 
Jeti vekili B. Numan Menemenci· 
o~lu Kont dö Maıteli kabul et· 
nıittir, 

Mumaileyh hundan ıonra Flor· 
yada Başvekil İsmet İnönüoün öğ· 
le yemeğinde boluomuştur. Bu ye· 
mok.te Dctbiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Ilariciye Vck.8.leti vekili B, Nnman 
Menemeocioğlu ile Fraoaız büyük 
elçisi de hazır bulunmq~tur. 

Kont dö Mertel yannki Toros 
ekspreıile Suriyeye bareket ede. 
cektir. 

İatanbul, 28 (A.A.) - Anadolu 
Ajansınm bir muharriri döo fılor· 

yada İsmet İnönü tarafından Fran· 
aanıo Suriye fevkalade komiseri 
Kont dö Martele verilen yemekten 
sonra Hariciye Vekaleti vekili B. 
Numan Meocmencioğluna ziyaret 
ederek gerek Suriye Baovekilinin, 
gerek Fransanın Suriye fevkalade 
komiserinin dündenberi şehrimizde 
yaptık.lan temaslar hak.kında ma· 
lumaıını rica etmiştir. 

Harici ye Vekileti vekili şu be· 
yanatta bulunmuştur: 

- Suriye Başvekili ile ve mü· 
teakıben İstanbula gelen Fransanın 
Suriye Ali komiserile şahsen temas· 
larda bulunduğum gibi Başvekili· 
min nezdinde cereyan eden görüt
melere de i~tirak ettim. Bu temas· 
ların münasebetlerimiz için iyi ne· 
ticeler vereceğinden ümitvar bulu· 
nuyorum. Görüşmelerimizin esasmı 
tahmin edeceğiniz veçbiJe Hatay 
hakkındaki kararların tatbikatı vo 
aynı zamanda Türkiye-Suriye mü· 
nasebatı teok.il etmi~tir. Tiirkiye 
ve Fransanm Hatay mukarreratım 
tam bir fikir mutabakati dahilin· 
de teşriki mesai ederek umumiyet
le tatbik etmeğe karar vermiş ol· 
duklanoı bu mfilakatlanmız bize 
bir kere daha göetermi~tir. 

İstanbul, 28 (A.A.) - Şeh
rimizde bulunan Suriye Baş· 
vekili B. Cemil Mürdüm ile 
Fransanın Suriye fevkalade 
komiseri Kont dö Martel bu 
sabah Toros ekspresile Suri· 
yeye gitmişlerdir. 

Hatayın müstakbel rejimi 
üzerinde Cemiyeti akvam mec
lisinde ittihaz edilmiş olan 
mukarreratın ruh ve metinle· 
rinde hiçbir veçhile halel iras 
edilmeksizin tatbik mevkiine 
konulacağım bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim. Bu husustaki 
kararların ilk tatbikatına ne
zaret edecek olan Fransa ile 
aramızda en küçük bir ihtilaf 
müşahade edilmemiştir. 

işte memleketimiz efkarı 
umumiyesini yakından alaka
dar eden bu milli davamız 
hakkında size temin edici bir 
intiba. Suriye ile münaseba· 
tımızda komşu milletin refaht 
ile tam istiklale kavuşmasile 

yakından alakadar olduğumuzu 
bildirirsiniz. Bizim, Suriyeye 
karşı hislerimiz ancak samimi 

· bir dostluğun ve büyük bir 
sempatinin ifadesidir, diyebi
lirim. Bu hakikati yirmi sene· 
denberi tanıdığım ve yüksek 
meziyetlerini bildiğim arka· 
daşım Mürdüm Beye olduğu 
gibi anlattım ve Başvekilim de 
sözlerimi teyid buyurdular. 

Suriye millet ve hükumetin· 
den de Türkiyeye karşı en 
derin bir muhabbt>t hissi ha
kim bulunduğuna Suriye Baş
vekili de bizim duygularımızı 
götürüp bildirecekinden şüphe 
etmiyorum.,, 

Giimriik geçiş karnelerinden fay

dalanacah vasıtalar hangileridir 
Triptik ve gümrük geçiş 

karnelerinden istifade edecek 
nakil v•sıtaları hakkında bir 
talimatname hazırlanmıştn. Ta
limatnameye göre memleketi
mize muvakkat muaflık yolule 
girecek nakil vasıtaları ara· 
smda kc.ra ve hava seyyAhla
rına ve yolcularına aid olan
lardan gümrük ve sair resim
ler teminat karş1hğmda alına· 
cak para ve Banka mektubu 
yerine, tanınmış beynelmilel 
otomobil kulübleri ve beynel
milel turizm birliklerine men· 
sub Türkiye Turing kulübünün 
ve bu kulübün kefalet ettiği 
talimatnamede isimleri yazılı 
turing kulüblerinin, bava sey· 
yahları için de uluslarası ha· 
va kulüblerinin ve Türk hava 
kurumunun verecekleri triptik 
ve gümrük geçiş karneleri ka· 
bul olunacaktır. 

Bu muaflıktan istifade ~de· 
cekler Türkiyeye muvakkat bir 
zaman için seyahat veya sair 
bir maksatla gelen ecnebilerle 
asıl ikametgahı ecnebi bir 
memlekette olup muvakkat bir 
zaman için Türkiyeye dönen 
Türklerdir. Türkiyeye nakli 
hane suretile gelen ecnebi
lerle kat'i olarak Türkiyeye 
dönen Türkler (talebe, memur, 
tüccar) bu muaflıktan ve usul· 
den istifade edemiyeceklerdir. 
Muaflık usulünden istifade 
edecek nakil vasıtaları ve eş
yaları şunlardır: 

Otomobiller, bisikletler, mo· 
tosikletler, tirisikler, otobüsler, 
sayıtkar, otokarlar, romorklar. 
rulatlar, tayyare ve diğer ha· 
va nakil vasıtaları, motörlü 
vasıtaları ile birlikte getirilen 
yedek ve tecdid parçaları, 
nakil vasıtasına bağlı bulunan 
ahcı radyo cihazları, seyyah
ların yolda kullanmalarma 
mahsus olarak nakil vasıtala
rmın içinde getirdikleri mut· 
bah ve yatak eşyası ve kam
ping, av, kayak vesair spor 
alat ve edevatı. 

Triptik veya gümrük geçiş 
karnesi ile getirilecek nakil 
vasıtalarının triptik veya geçiş 
karnesinde adı yazılı şahıslar 
veya bunların usulü dairesin· 
de mezuniyet verdikleri üçün· 
cü şahıslar tarafından getiril
miş bulunması şart olacaktır. 
Triptik ve geçiş karnesinde 
yazılı nakil vasıtalarının, sa· 
hiblerinin yurdumuza gelme· 
!erinden evel veya sonra kara 
veya deniz yoluyla getirilmesi 
mümkün olacaktır. Nakil va
sıtaları Türkiye hududundan 
içeri girdiğinden itibaren bir 
sene içinde yurd dışına çıka
rılacaktır. 

Hastalık veya nakil vasıta
sının sakatlanması gibi kaçı· 
nalması elde olmlyan sebeb
lerden dolayı bir sene içinde 
yurd dışına çıkarılmıyan nakil 
vasıtalarının müddetlerinin uza· 
blması Turing kulübü veya 
Tayyare Kurumunun müraca· 
ati üzerine Gümrük Bakanlı
ğınca verilebilecektir. Çalman 
nakıl vasıtalarının gümrük 
resimleri aranılmıyacak yalnız 
meydana çıktığı takdirde bun
Jarın bir sene içinde yurd 
dışına Çlkarılınası veya gum· 
rüğünün verilmesi .şart ola· 
cakbr. 

Bir sene içinde yurd dışına 
çıkarılmayan veya gümrüA-ü 

verilı:ııiyen nakil vasıtalım 
gümrüklerce satılacak ve pa· 
ralan irad kaydolunacaktır. 

Çalman nakil vasıtalarının ça· 
tındığı en büyük mülkiye ami
rinden alınacak vesika ile is· 
bat olunacaktır, 

Ucczlatma 
siyasetimiz 
-Baıı 1 inci sahifede -

6-937 tarihinden itibaren tatbik 
mevkiine girmiştir. Bu kanunlarla 
benzin ve petrol fiatleri mühim 
miktarda ucuzlatılınıotır. Kilo ba· 
oına beoziode on buçuk ve petrol· 
da yedi buçuk kuruvluk bir vergi 
tenzilatı yapılmıştır. 

Benzinin ucuzlatılmasından 
istifade edeceklerin başında 

motörlü nakil vasıtaları gelir. 
Benzinin ucuzlatılması, bu 
vasıtaların memleketti'! çoğal
masına yardım edecek ve bil
hassa köylüler ve geliri az 
halkımız müstefit olacaktır. 

Ucuzluk sayesinde benzin 
ve petrolun sarf ve istihlak 
miktarlar1 da şüphesiz ki, mü
him nisbette artacaktır. 

Binaenaleyh, benzin ve pet· 
rol kumpanyalarının, bu fazla 
sarfiyattan daha ziyade kar 
temin etmeleri muhakkaktır. 

işte, kumpanyalarm asıl, 
nazarı dikkate almaları lazım 
gelen nokta budur. Kaldl ki, 
gerek benzin ve gerekse pet· 
rol vergileri azaltılmış, satış 
masrafları da yarı yarıya in
miştir. 

Hükumet, halkın ihtiyacım 
düşünürken, benzin ve petrol 
satan müesseseleri de düşün· 
müş ve kendilerine bütün im
kanları temin ettiği gibi, -yu
karıda kaydettiğimiz veçhile
ucuzluk sayesinde daha fazla 
sarfiyat yapmaları için de yol 
açmıştır. 

Bunun içindir ki, · hükume· 
tin, halkın menafiine olarak 
tuttuğu bu ucuzlatma yolunda 
kumpanyaların da, hüsnüniyet 
göstererek, kendilerinden bek
lenen hizmeti ifa etmekte ku
sur etmemelerini beklemek 
hakkımızdır. 

Fransada mali 
vaziyet 

ve donanmada olduğu kadar mali· 
yede de kuvvetli olmak mecburi· 
yetinde bulunduğunu söylemiştir. 

Maliye Nazırı; müteakıben otel 
Matinyona gitmiş ve içtima halin· 
de bulunan kabineye dahil ol· 
IDU§lur. 

Başbakan B. Şotan, bu içtima· 
da, yarın par)amento ve ılyan mec· 
lisinde okuuacak olan beyannameyi 
okumu§ ve izahat vermittir. 

Beyanname, Başbakan B. Şo· 
tan tarafından parlamentoda ve B. 
Leon Blunı tarafından Ayanda 
oknnacaktır. 

M. Blomberg 
Buda - Peştege vardı .. 
Buda-Peşte, 28 (Radyo) -

Mareşal Blumberg, refakatinde 
kızı olduğu halde bugün Bu
da-Peşteye vasıl olmuş ve me
rasimle karşılanmıştır. 

Alman Mareşah, üç gün 
burada kalacaktır. 

lzrnit bisiklet 
yarışları 

lzmit, 28 (Hususi) - 100 
lrilometrelik bisiklet yarışları
nın yedinci ve sonuncusu ya
pılmıştır. Şimdiye kadarki mü· 
sabakalar en çok puvan ka
zanan Vahdet birinci, Kadri 
ikinci, Mitat üçüncü ielmiş
mişlerdir. 

29 Haziran 9:l11 

Romanyg Kralı 
PolQnga 57 inci /ırk" 

kumandanı oldu 
Varşova, 28 ( Radyo ) ~ 

Romanya Kralı Karol, PolQn~ 
ya ordusunun 37 inçi al~y 

fahri kurnandanlıtına na!!h~-: 
dilmiştir. 

Kral, bu alayın bayrağın~ 
bir nişan takmıştır. 

Varşova, 27 (A.A.) - Kral 
Karol ile Reisicumhur Mos· 
cicki dün akşam Varşova ri~ 

yaset şatosunda verilen ziya• 
fet esnasında nutuklar söyle· 
mişlerdir. Moscicki bilhassa 
ıunlan söylemiıtir: 

14 Majestelerinin ziyareti se• 
nelerdenberi iki memleketi 
birleştiren rabıtaların delilini 
teşkil eden vakayi silsilesine 
ilave edilen yeni bir haleftir." 

Kral Karol da ezcümle de• 
miştir: 

"Dost ve müttefik asil mil· 
Jetin hükumet merkezinde bu· 
lunmak ve Romanyanın takib 
etmekte olduğu tesanüd siya
setinin çerçevesine mükemme· 
len girmekte olan ittifakımı· 
zm sağlam bağlarım göste· 
ren hararetli tezahürata şahit 
olmakla derin bir sevinç his· 
sediyorum." ---

Dimitrofun 
teklifleri 

Moskova, 28 (A.A.) - Di· 
mitrof Thoreze bir telgraf çe· 
kerek Sendika ve Sosyalist 
enternasyonallerinin gelecek 
toplantısında İspanyol cumbu~ 
riyetçilerine yardım edilmesı 

hakkında yapılan üç teklif.iıt 
müzakere edilmesini istemiştır· 

Bu teklifler şun]ardır: 
1 - Üç enternasyonal miif 

tereken faşist olmayan merJl' 
leketlerin hükumet ve parla· 
mentolarına müracaat edere~ 
ispanyada bulunan İtalyan "j 
Alman kuvvetlerinin derhS 
geri çekilmesi, l~panya CuıJl' 
huriyeti sahillerine konuhıııJŞ 
olan ablukanın kaldırılması "! 
ispanyanın meşru hükumetiJl1~ 
bütün beyı:elmilel haklarıfl1'~ . I' 
tanınmasl için Sovyetler bır , 
ğinin müşterek tedbirler alı~. 
masını istediğini bildirece 

lerdir. ~fi' 
2 - Üç enternasyonal ~· 

letler Cemiyetinden faşist ~·r 
tearrızlara karşı zecri ted 

1 

ler alınmasını istiyecektir. dt 
3 - Bütün memleketle'·~ 

ıet1 

işçi sınıfları da bu tale~ JeP 
tatbik edilmesi için ellerırı 
geleni yapacaklardır. '( 

İspanyadaki Jef11' 
madenler ı1'' 

Londra, 28 (Radyo) -:.ya( 
vas ajansı muhabiri biJdı~ 9· 

• 1 
Almanya Cumhurre•j ,,,~· 

Hitlerin son nutkunda, 
5,;~i~ 

yadaki demir maderıl·~ııı'~ 
Almanlar tarafından işletı 1Jif 
için fspan} anın NasY0~~ı~; 
olması lazım geldiği h'si1'~ 
daki sözleTİ, Londrs .,jrl(r 

tt" 
mahfellerinde nahoş ., 
uyandırmıştır. 0e~':ı 

Bask havalisindefl o'~c 
madeni alan İngiliıl~ıse ~~ 
asiler tarafından zapte 0e"''a· 
gene demir almakta ·vJ }ı . 

)"'rıSlı fi 
edeceklerinden V 8 a r1 "'" 
kiimeti de bu derni~le ~ 
ceğini temin etmiştır:.ıetj se .ı1 

aıı 1 ı.e1 
Almanyanın son 11 ş~P'1 

bile İngilizler, buodatı . ~ 
düşmüşlerdir. d ye"1 l 

İngiltere, Bilba0 ~pşıs•. ~-~, 
konsolosluk binasıdı 1311JJ' 

. e f 
acele etmekte ıse rı "e ;l 
İngiliz konsolosluğu;.~ıoetıl f~ 
pasaportlar kabule ;0ıosl"ı~~ 
ve şimdilik bu k~.11 ,de 0 

. · nıu5• yeniden tesısıne 
mamaktad ır. 



/•panycı •ıılarıntltı 
a,,ı,.llflll Al"""' lım 

#tnll,rl 
Berlin, '/.7 (,\./\.) - Aavq 

Ajansının muhabiri bildiriyor; 
Almany• kQntrol ıi~qıin" 

t ,:len ~ekildi~en IQnr• fıpenyol 
1ıs2 2 2 2 2 1 1 aıı1-n açık1-nnd.ıci hırb do· 

"-,Ilı Yı l • ' h' • •ı p4nmıuım bu ayın 23 ünde ~.an, Unan ı pren•BBIR) tzmeı.çııe• Graf Spee kruv~öriinii ıörı\' 
rinden Kivara halıiında maldmat aldı. ----ı•I dermek ıuretile takviye etmit· 

.., tir. Halihazırda bepıi de mo-Dotan, bGtin kuvvetini gözT Oopn, genç kızın yanalda· Dotan, içine ııQk bir ıcy dern olmak iizere l 9 Ahnaıı 
leriqin dikkatinde toplatmııtıı nna bir fiıke wrduı damladıtını duydu.. Kiyaraya ıemiıi ispanya ahilleri '41k~ 

...... Hayret ·dedi· tablolar· - Sorduklanmı kimle)'e aç· kal'fl merakl ıittikçe artıyordu. lannda bulunmaktadır. Bu kuv-
~elekleri andınyor. Mu· mıyacabın, anhyor musun? Hizmetçi sordu: vetler; 

ki Afroclit te ancak bu - Tabii efendim, tabii., ..... Baıka bir emirleriniı iki cep ıırbl11ı, 5 hafif kru· 
~.tilzel ve nurlu bir mah· Saray kızlan böyle feyleri bi· var mı? vaıör, 12 torpidodan ınürtk• .__ ı· ı - Hayır, fakat tenbihimi keptir. ır er.. d .1 '? 
1 .. _~encereyf. biraz daha yak· - Kimin nesidir bu Sino- unutmazsın eli mı Ayrıca Ultramodern 4 tane 
:::"81fb· Genç klz, ıondoldan rina? - Ona ne ıOpbe efendimiz. denizaltı vardır. 
.., ... hafifliji ile aıçramıı _ Dokanın akrabuıdır. Ye· - Hatta, Preuea de aora. Almanya amiralhk daireıi 
" L-aa yelp ... e11•01• ..g.,.::. .. d• Ço - Hay bay efendimiz. bir müddettenberi cüzütamla· 

-7' - ,, ....... " teni oluyor. Kimseıiz. k d ı b d ı 
llllıy1ra1c aaı..r 81..r köıke air· Genç kız, itve o u ir ha· nnın mevkii hakkın a ma u· 
llitti: •• •• • zengin, çok namuslu, çok akıllı, reketle, adeta uçar ve kıvrılır ıı>at vermemektedir. Halbuki 

l\...JIL_ , iyi okumut, yani bu zamanda b" k 0-11. b llad lspanva harbinin bidayetin· 
-upa bu 11rada, alt kattan dünyanın biç bir yerinde efİ gİ 1 ÇI b. vaan 8f1DI a 1: r 

-. erkeklerin çaktıtını gördü. bulunmıyacak bir kız. - Şu Venedik battan •tala denberi her gün bu babda 

.. 
nda n._ ____ 1 ln"nı· v••· füsun ve qk galibal.. malümat verilmekte idi. Şu 

ı-nrımc ... - Fakat sen onu göklere dak''-- · · ki bald b .-.ı:_.. ı akd Ba _ _._e'-'enn· :ı ... ::. do"'rdü Birkaç •~ geçmııtı , e u QU;utam ann e-
~ 1U -.-. çıkanyonun.. bab--..ı b' •--Lkab · · d " ı· klan d k" c:. -.....: ve flk aivinmiı· ~en ır 1tAD a se11 naz e va anı açı n a eı ı 

.... _,.. •. , · Hizmetçi kız bir revennı ld" D J. dn&..· kontrol mıntakuında ~-L-id 
. yeni -•en .._.n.,. kızı ge ı. o6 an pencereye va•.. -... 

•- •- y yaptı: koftil. · Bu, o güzel kızın kah· edilmit olup olmadıldannı 
t.t reverau1ar1a aelimladı· - Hayır efendimiz, o zaten kaba.. idi. Yanında irini vardı. tayin etmek mümkün detildir. 
~ lıiai de onun koluna gir· pide ve liyık oldutu mev- Kolkola vermitler, bahçeyi /noiliz Kralı 
1-! ~· bu arada hafifçe göz· kide buluuyor. dolaııyorlardı. Dotan perdevi • ~ L_u ar ,. Eski muherlplerln ganld 
L.._ - ...acıınnca, pencere • - Demek ki bu kadar yük- ıiper aldı ve KivAravt seyre _.,. 
~da n.-J&.-- b ı ti" • ·ı- '· resminde bulundu 
.....,.:.-..... -vgmaın aya e 81 sek bir im. L--ladı. lrinde bir tevin ıız· 
--.. IHl9 Y ,. Londra, 28 (A.A.) - Kral 

r!!J!_ ~ - Evet, onda her güzellik ladıtını, bir hiuin uyandıtını Haydeparkta 80 bin eski 
- uÜraü-diye dütüomiiftü· vardır. duyuyordu. Fakat bunu itiraf· 

L-lr' da muharibin geçid resminde ha· ......__--•.on? un .. sın ne - Ni-nlı filin de.ıı.:t mi? tan .,._,.kiniyordu. irini, ıık sık 
~ ._ ıs• r- zır bulunmuttur. Marepl ve 

Genç - Zannederim ya nipnlan· yukanya bakıyordu. Lord Milne ile lnıiliz Lejyo-

·~·~en 

Retif tDArl 
P., ite ait A'l'l~Jw 
"8tıda faıthd1r 

Ebiltmonln yapılaeatı yer, 
tarih, pn, IQtı, 

Eksiltmeye ıirebilmek 
için rereken belreler 

IPnir ~ Meoe.petı ·- fi 
fQlqnı1n ıs+ 6a1 - l 1 +. K1 
Jcilometr~tıın ~rpındaki fOffr 
Pin e~ı gnrıı-.Mı. 
(lOQS) lirı (21) ~1'11ff· 

/\) EkıiltQıe f..-lpı.me•i 
8) Muk4vele prpjeıj 
Ç) Qayındırh~ Jfl&ri pfl 

fYtn41»~i 
0) K:eıifnwe . 

ı Btı evrakl41'J S.yandırltk di~ 
rekıörlüpde ririip inool~ 
bilirlir. 

15 ffemmuı/ 937 pertcmbt 
pnü saat 11 de il daimi ttA• 
cüıııeninde, 

müteahhitlik ve ticaret 0~111 
belgeleri, 

Muvakkat teminat (226) lira. 2142 

il daimi encümeninden; 
Eksiltmeye konulan it 

Kqif tutan 
Bu ite ait evrak ve tartlar 
qatada yazılıdır 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacatı 1er 
ve tarih, JÜn saatı 

Seydiköyünde yapbralaçak ob
lu yapı11. 
(6800) lira. 

A) Eksiltme tartnameai 
B) Mukavele projesi 
E) Bayındırlık 11leri pnel 

tartnameli 
O) Keıif ve plin. 
Bu şartname ve evraka.n Ba· 
yındırbk direktörlüiünde ıö· 
rüp inceleyebilirler • 

15 /Tem muz/ 937 perfembe 
Jiinü saat 11 de il daimi en
cümeninde. 

~ L-t_IL im, hakikaten beyaz dı, yahut nipnlanmak üzere.. - Sona ""' - nerleri kumandanı ıeneral Eksiltmeye girebilmek 
-.caeoek 11'bi, parlak b- irin .._.reken bel~ler : Müteahhitlik ve ticaret odam ....__. ) • viJ A ti D ft d h Maurica ıeçid resmine kuman· Y" 

0
- •-~· ~çeklere dokundurazmır aye e er ar - belgeleri . 

.._dura araya girmiJti. da ediyorlardı. TM.uvaH.kkatl(.teminAat yclm :Ş(U51.~0liı8a.1• ·Bafk2148Dl • -batan oldutu yerde put gm"' dan: Kral söylediti kısa bir bi· 
· tabede eıki muhariplerin di-

llllfti. Oüıiiniyordu: Sahibinin verıi borcunun temini tahaili için tabıili emval ter memleketlerle aık 11k zi. h d 
i..Çoı. ,a..ıll .• Acaba ı:;. kanununa tevfikan haczedilen Hmnboca ...... llaiade O.ma- yaret ve fikir teatilerinde bu· ğuı an: 

Delidir?. Herhalde evli niye sokatında kain 2 sayılı dükkan satıhta çıkanlmıfbr. lunmalarım temenni eylemi,..tir. Piyangoya konan motosiklet (S82) numaraya ç•km11br. Bu 
§.; ıerek .• Belki de nişan· Yeniden takdir olunan kıymet üzerinden alma ve satış şartla· numarayı, Söke köy kitibi Behçet lncekaranın aldıtı ve bilet 

• Çehre ve vücut bariku· nnı ötrenmek iatiyenlerin Defterdarlık tahsilit kalemine gel· F ranaaea der• al- tini kaybettiti bildirilmektedir • 
...:. • . meleri. 29 6 12 2133 mak İıfivenler (582) Num..U bileti, bqb biriıi hamilse, bir ay içinde 
...........mre netaı IÖnüver- 1zm• vD A tİ D ft d h -' ıubeye müracaatla ibraz etmeai ve motosikleti almuı lizımdır. ~ -ld.. Odum içinde lr &ye e er 8r • . Franıızca dersinden ikmale Bu müddet geçtikten sonra, motosiklet yukanda adı ,eçene 

*'lfla. Bir ı"L! L _ __._,_ kalanlarla yeniden Fr11111ZC1 1 k b ka .. tla kab 1 d'I . --•-. 29 2 5 
.._. - - 1U ~ " d veri ece ve q muracaa r u e ı mıyeg:&tir . 
...... içti. gm an: den almak iltiyenlerin bibak· 

~ ln.i ıe11e c1e an1uam Sahibini• vergi borcunun temini tahlili için tahım emvaı kın istifade edebilecekleri ... Devlet Demiryollanndam 
~ .............. Fakat bu im kanununa göre haczedilen Güzelyut mahallesinde Azizler 1o- lihiyetli bir mqa)lim, bu di· Alsancak ambannda döküntü olarak toplanmıı olan 12 ton 
'ili hİçin bu kadar mqgul katında kiin 18 sayıla ev ilin tarihinden itibaren 21 pn lelderine miaaid prtlarla ce· arpa ve butday bir ton palamut ve 145 kilo pamuk 13-7-937 
~u ille ıöriifte, hem de müddetle aatıbp çıkanlmıfbr. Yeniden takdir edilen vab vermqe haırdır. lltiyen· tarihinde Salı günü saat 15 de Alsancak gannda 8 inci ~e 
11ııı1 ... L seyrederek sevecek kıymet üzerinden almak, pey sürmek ve abf tatların• lerin yazı işleri müdürlütü- komisyonu tarafından sablacaktır. Delliliye ve belediye JÜIUllW 

~ Joba? ötmmek istiyenlerin Defterdarbk tabıilit kalemine müra· müze müracaatlara.. alıcıya aiddir. Etyanın cinı ve kıymeti hakkında malümat al· 
~· ruhunda titriyen bir caatları. 29 6 13 2134 1zmir Birinci icra Memurlu· mak iatiyenlerin Alsancak garına müracaatlan. 2148 

e ıülümaedi: lzmir vilayeti Defterdarh- tundan: lzmı·r vı·ıaAyeti Defterdar•--~ydi canım sen de.. Bir borçtan dolayı tahta hac- -- U 
1t-.:-:. İçin çok fe)' lizım. gm"' elan: ze alınan lobnWcıbta mite- mndan: 
~~i bir --ıona.ı atmıştı. all'k 3/7/937 tari"hine a-

'--•-~ de-1 O Sahı'bı"nı'n veroi borcunun temini tahlili irin tahaili emval 1 eşya lııı.... - &1&1111" air i er o o· T - dif C rt · - .. ...... Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 
~-~elan biri- ile ·taka: kanununa göre haczedilen Alaancakta Mesudiye caddesinde muab uma eıı gunub --~ kanununa göre ~mülkiyeti haczedilen Mecidiye mahallesi Re-
~ L--Iadı: 142 sayılı Gayret fabrikası tarihi ilandan itibaren 21 gün ~n d irde aEçık artırmad irincı cepata aokakında kain S9 sayılı ev ilin tarihinden itibaren 

...... lı:_v:'1 k müddetle atdıta çıkarılmıştır. Yeniden takdir olunan kıymet or onda ge kiıeıin e satı· 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. 
ı.._ ....... , erimiz ço mühim üzerinden almak ve satış şartlarını öğrenmek iıtiyenlerin Def· lıta çıkarılacaktır· Bu arbr- Yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak ve at11 

a,ie mi?. da 1 k kal · 1 1 · 29 6 13 2135 mada satıı bedeli muhammen ..... lannı öa...enmek iatiyenlerin Defterdarlık tablilit kalemine ' Evet muhterem Prensi.. ter r 1 emme ıe me en. h kıymetin % 17 ini bulmadıtı ran 50 

1 • vi)A tİ D ft d ıelmeleri. 29 6 13 2138 .. _ lralannda Doka hazret· J.Jlllr aye e er ar - takdirde gene aynı mahalde 
..... ~ ~ v d yapılmak ıuretile ikinci artır- / zmir Komatanlıfı ildnları 

'""ICllla? lardan kimleri ta· glD BD: maaı sn /937 tarihine miiadif lzm· M t. M K. t ı k d ır ı v. sa . a . o. rs. en: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için . EsnafteYh ma· Pazarteai günü yapılacaktır. t - Ankara pmizon birlikleri için 50 ton aadeyatı 

~ birisini •. Esasen balleainde Hastane caddesinde Karanlık sokatında 300 metro Talip olanlann mahallinde 7 /7/ 937 çarpmba günü saat 15 te kapalı zarfla 
ww •• Beaım tanı· murabbaı ve 7 ayılı ana tahlili emval kanununa ıöre hac· hazır bulunmalan ilin olunur. eksiltmesi Ankara Levazım amirliği atın alma komiı· 

L.! da, • sW ve çok zedilerek tarihi ilindan itibaren 21 JÜn müddetle müzayedeye 2144 yonunda yapılacaktır. 
• - olan Siaorina Ki· çıkarılmıttlr. Bu kerre yeniden takdir edilen kıymet üzerinden 1 r 2 - SadeyatJnın tutan 40000 lira olup muvakkat teminat 

-.;;;.,,,•. Rh.dw. Bugün de almak ve satıı tartlarlnı ötrenmek istiyenlerin Defterdarlık r eyael hamamı parasa 3000 liradır. 
b.. .. bir allü andtnyor. tahailit kalemine müracaatlan. 29 6 13 2136 l~ J. 3 - Şartnameıi iki lira mukabilinde Ankara Levazım 
:-~ L.ı:ı.__ nd d h açı UI amirliği atın alma komisyonundan almır. 

L- ::-'İı'iC yutku u. lzmır• viliyeti defter ar • 4 - lateklilen'n 2490 saVllı kanunun 2 ve 3 Üncü madde--.. ~ıne: Birbuçuk senedenberi kapalı , · 
w...... • .. 1-- ·dedi- nihayet mndan.• kalan Kemeraltı caddesindeki lerinde ve prtnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
·~ ft&..__ a - teminat makbuzlarile teklif mektuplarını ihale ........ -~dik.. lriniye sor· l çakmaz sokakta Veysel hamamı d b 1 Ankara Le 1 • aeb.aez L-- b" d Sahibinin vergi borcunun temini tahlili için tahlili emva bu kere yeniden tamir edıl· an en ı~ ir saat evve vazım imir ili 

' .,.,ımıza 11 e kanununa tevfikan haczedilen Mahmudiye mahalleai Mumcu· satın alma komisyonuna vermeleri. !!11~•.., ... L llleeeleli r.ıkannz mek ve mükemmelen tezyin 25 29 3 
L.:_ ·· ..- • zade sokatında kiin 1221124 sayılı ev 21 gün müddetle 20 1978 

y ~tçi kızlar çıkmıt· atılıp çakarddıjından yeniden takdir olunan kıymet üzerinden olunmak üzere tecdiden muh· liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-~;;iiİİİ•İİİ-----iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliİiili 
O-..... 0 bir tanesi kal· almak, pey sürmek ve sataş prtlarını ötrenmek istiyenlerin terem müıterilerimize amade Birinci Sınıf Mutah1111s 

- ~· Dotaam ...ne- Defterdarlık tabailit kalemine ıelmeleri. 29 6 13 2137 bir vaziyete getirilmittir. Tek· Dr. Demır• Alı• FOTO 
' Verip &itmek için mil mobilyası da yeniden te· 

..':""l.a.dl\.:.~-.. Dojaa, genç ima Akhisar c. H. Partisi 8af kan- darik olunarak sayrılı mütte· 
~ .&tuıl fırlattı: h v d rilerimizln bertürlü istirahatleri 
"-•~:. aiizel kıı guıan: temin olunmuttur. Tetrif ede-
iL."" c:evab ver. 40 Bin lira bedel ketifli C. H. P. ve Halkevi binası inpab ceklerin herhalde memnun ka· 
~.::.:. Prens.. Ev· bir ay içinde pqarlıkla ihale edilecektir. istekliler plin proje lacaklan birinci defada belli 

ııa tf!felddir ve ketif prtnameyi Cumhuriyet Halk kartiti bqtianbjından oı.c.kbr. Fiatler de son de-
~ lira mabbilinde alırlar. 29 3 7 11 2140 na ucudur. 

K-.oll• 
llt ve TenaeDI hastehk 
la" ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler aokatı 
Elhamra Sinemua arkasında 

T~lefon : 3479 

Relilı L'/Jtli Or 



-------·- - - - - - ----- ~ . - - - --Sayfa 8 ANADOLU - •• '. il 
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HU·HU! SİNEKLER BENi 
ERKEN XALD/ RDILAR f Vapur Acentası _ Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri 

ROYAL NEDERLAND _ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
KUMPANYASININ -"JUNO,, vapuru 10 Hazi- -

rana doğru bekleniyor. Yükü-= Ham<dJö Nü~lhl~lt rafiiçarr 
nli tahliyeden sonra BURGAS _ V _ 
VARNA ve KôSTENCEye =s h = 

yü~~~~~~~ ORIENT L(. ı hat Eczahan esi 
NIEN KUMPANYASININ _ -"AASNE,, vapuru 14/Hazi- = d b 1 

randa bekleniyor. ROTTER- = D e U Un Ut• BLAK-FLAK 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek ilaçidir. 

DA M, HAM BUR G • G D Y N 1 A . 11111 111111 l (11 11111 111111 1111 il 111 11111111111111111 111 1111111111111111111111 111111111111111111 111 111 1 1111111111111111111111111 111 111 1111111111111111111111J i 
SKANDINA VY A limanlarına 
yük alacaktır. 

--~ 
SERV]S MARITIM RU-

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIY A,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ
ru bekleniyor. MALTA, MAR
SIL YA ve CENOVA için yol
cu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsil at için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 ..................... 
. V.N. 

W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVANTE Ll-
NİE. G.m.b. H. 

HAMBURG. 
,,ARKADJA,, vapuru l 2 

Haziranda beklenilmektedir. 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük kabul eder. 

"CHIOS,, vapuru Haziran
nihayetinde beklenilmektedir. 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

AMERiKAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PlREden AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

"EXETER,. vapuru 18 Ha
ziranda PlREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 
gidecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV
ORK için yolcu ve yük ka· 
bul eder. • 

"EXOCHORDA" vapuru 
16 Temmuzda PIREden hare
ket ederek, BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka
bul edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PİRE - NEVYORK 18 gün 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXIRIA,, vapuru 24 Ha

ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. ---SERVICE MARITIME RO-

UMAIN. BLCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
KôSTENCE, SULINA, KA
LAS için yük kabul eder. 
KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"AVIEMOl<E,, vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
LIVERPUL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS 
VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

V apar Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN Ll

NES LTD. 

Dikkat 

Ciirk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı licarethnnemi 
bu kere daha genişleterek gr:ne Odun pazarında Sümer 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 

2ci.Kordon No Be 
İzmir. 

er yerde satılır 

11.1111111111111111111111111111ı.. Doktor .. 1111111111111111111u11111n11ı 

" OPORTO 11 vapuru 10 
temmuzda LIVERPOOL ve 
SW ANSEADAN gelip yük 
çıkaracaktır. 

Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12 ) numaralı mağazaya 
naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzederim. ........ _ ... __________________ .. _ A. Kemal Tonay 1 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları ii 

" POLO ,, vapuru 1 O tem
muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION LTD. 

"ADJUTANS,, vapuru ha
ziran sonunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. ..................... ~, .. 
"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı. Ltd. • ' A N K !\. R A 
Hell~nı~ Lınes Büyük Emlak Acentası 

Lımıted i - -- - --
1 

Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Tel. 1433 
''HOLLAND A,, vapuru 28 A k Jı A 

H · d b ki ·ı k ROT n ara dnat centası 
azıran a e enı me te • 

TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

" IRLAND " vapuru 24 
Haziranda beklenmekle NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"UTSIRE,, vapuru 20 Te.m
muz beklenilmekte NEVYORK 
limanı için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 1 1 

h ~ - Birinci Sınıf M uta assısı ~ 
- (Verem ve saire) ı 
;;; Baeruabane iatHyonu karıısındaki Dibek sokak ba~ında 30 sayılı 
=: ev ve muayenebanC6iode sal.ıah saat 8 den akfam saat 6 ya B 
illlllfllllllllfllflllllfllllllflittiılıılıifı'ıjljlljjjllttttlllJ ~;le/on: 4115 lllllll!J 
lzmir Cezaevi direktörlüğün
den: 2045 

1 - lzmir Cezaevinin Haziran 937 iptidasından Mayıs 938 
sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan ve beheri 96() 
gram itibarile şartnamede yazılı şartlar dahilinde ikin· 
ci nevi ekme.k 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu· 
Jile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale 1617/937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te 
lzmir Cezaevi müdürlüğü odasında toplanan komis· 
yonda yapılacaktır. . 

3 - İstekliler muhammen bedelin % 7,5 hesabile yüz on ikı 
buçuk lira muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Teklif mektupları 16 /Temmuz/ 937 cuma günü sa•! 
14 de kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ikinCI 
maddede yazılı yerde toplanan komisyon reisine veri· 
lecektir. 
Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlet 
mesai saatı zarfında Bahribaba parkı civarında Cet' 
evi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 24-29-4-J.., 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden; 
1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke - Ortaklar yolun1111 

11+465-17 + 500 kilometreleri arasında şose ve imalata sın•· 
iye inşaatıdır. Bu işin keşif bedeıi (17551) lira (67) kuruştut· 

2 - Bu işe şartname ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - Fenni şartnamesi 
c - Mukavele projesi 
d - Bayındırlık işleri gr:nel şartnamesi 
e - Keşif cetvelleri ve projeler. 

lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görülebili't 
3 - Eksiltme 7.6.937 den 12.7.937 pazartesi günü s-' 

onbeşte vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir . 

1 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1316.38) lı~. 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıda yazılı ve5
' 

kaları haiz olması lazımdır. 
a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENTA· 
LiGi LTD. vapuru aceııtalı
ğına müracaat edilmesi r ıca 
olunur. 

~ b - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesik• bİf 

U B A 6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatta~ ·ıe• 
sut evveline kadar encümende toplanan komisyona getırı ~ 

~ \ rek makbuz mukabilinde verileçektir. Posta ile gönderile' I· 

--· w .... __ ·ıı M'' G1·iilN mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar g;u 
için yük kabul eder. miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 

lunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilnıeı· 
Sac . Roya1c HONGROISE g9 ~ 

DANUBE MARiTIME " 1;·::. t l 6 22 29 6 18~ 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

"DUNA,. \•apuru 10 Tem· ~· : ' . Gümrük Muhafaza Genel j(~ 
muza doğru beklenilmekte· • • r 
dir. BELGRAD, NovızAo, mutanlığı Istanbul Satın alıJJ 
BUDAPEŞTE BRATISLAVA s h·ı hh. k . B t 
LlNZ ve ViYANA için yük a 1 Si ıye mer ezı 8Ş a · komİsyODUDdan: . çl 

DEN NORSKE MIDEL- biplİğİnden: 
1 

1 - Gümrük Muhafaza örgüdü için 3730 tane portatıf e~ 
HAVSLINJE Keşif bedeli 1389 lira olan lzmir Sahil Sıhhiye merkezi dırın 20-7-937 Salı günü saat 16 da kap41lı zarfla 

O S L O binasında yapılacak kalorifer tesisatı artırma ve eksiltme ka- siltmesi yapılacaktır. 
"BOSPHORUS,, vapuru 22 nununa tevfikan 23/6/937 tarihinden itibaren 15 gün miiddetle 2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. ""' 

Haziranda beklenilmektedir. k k 'f ı ıO müna asaya konulmuştur. Taliplerin eşı p anlarile fenni şart· 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruŞ 
PiRE, SIÇILYA, DiYEP ve nameyi görmek üzere pasaportta Sahil Sıhhiye Merkezine bilinde verilir. ,,. 
NORVEÇin umum limanları müracaatları. Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 7,5 muvakkat 4 _ isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezrıe 1.,;ıe için yük kabul eder. teminat parası olan 104 lira 18 kuruşu merkeıimiz veznesine 'k•,. 

Vapurların isimleri gelme yatırmaları, münakasa günü olan 12 Temmuz 937 Pazartesi buzu veya banka mektupları ve kanuni vesı r <Y 
tarihleri ve navlun tarifeleri günü saat 5 de daired.;! toplanacak komisyonda bu işi yapa- birlikte teklif mektuplarını o gün saat 15 e kad~i.f' 
ha kında bir taahhüde girişi· bilecekleri ne dair ehliyetname ve vesikalarile birlikle hazır )atada eski gümrük binasındaki satın alma k~ 14 

~cmcz. Telefon No. 2007 2008 bul•mmaları. 24 28 3 8 2043 nuna vermeleri. 29 5 10 15 2 "j,I' 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zara,rsızdır ki gebelere, kalpı 
rekleri rahatıız olanlara bile Doktorlar bunu tauai~ ederler. 


